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Τοπια.ι· αυσ·ίωκ.τ έκ μυ ευπιέπεπαπ :

δωστε Ο ιι ι Η τ ι ι Οοωωοιιἰιοτἱιιω. ?Η ι ε τ οκ ι ιι ΑτεΙιὶοΡἰἱΞοΡοτιτω Κοτο.

Λαικα ναπἱε Μι ο:ιιιΐει ΠοΙσπΠε εΡΙΓ:ο- ιπειΒεπΠιιω.

μη”, Η ι ε τ ο ιι ι Α ενετΠοΜε ιιιοπειᾶειἰἰ

Πο »ι ο ι π. η πω» _ 8. Ποτειιτὶὶ θ. Νοτπιειιιιπἰε 8: Βκ1ιο

δ τ Α ι· ιι τ· Α. ειππΙο:1ιιει $γιαοωία 60ι:Ιε:Πει:' ιιἰΒυε.

(ζοιιΙὶειιπἱεπίἱε. ΥΠΑ 8ιωκ:τι Αο:υ·ι·οιι:ε-Γ:τἱΡπω

δ·ι·Ατ υ πα ειιιιηιιε ἰπίἱεπὶε ωοπ:ιΙΙ:επϋ Δ: Ηιιεοπε Α::ΙιἰεΡἰΓεοΡο Κοποιω

δ. ΑυάοεΜ ΚοτοιωΒειιΠε. ΒοηΒ ειιι6!:οτε ε:οει:νο.

Δια·ι·ιω1.ε οοΝευετυοικεε απο· Βε π.1.ι ΗΜ. ι οι ΠΠ:: Οιτεοτἰο Ραμ;

:ιἱοοι·ιιω ΚεειιΙετἱιιω δ. -μιοοϋὶ ὰ: ΧΙ. Ηἰίὶοτἰει ωικτο Βε!Ηεο εοπίω τα

Μοητείοτιἰ. ὰ ΟιιΙΙΙεΙπιο.άσ Μ Ραπ:: @οἱ ΡτπΙἔιισ

[Μ 1 ε ο ε ι. π. .εκ ε Α εΙ:ΜοΙατιιιιπ 8: :ΙΙΡΙο-! Μετα.
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ΡΒ2ΕΡΑΤΙΟ8

  
Ν π· οτι ΡΙιιτττττει Γτιιάτοτυπι 8οττοτα,

το ` ττιιτΒιιε τη οοτιπτιτ1ττοττι τοὶΡυβΠοε ΟΙ1τμ

Ι ττττω ιιιτΗ1Έιτοτη ττιοιιτοΐοιιιιτ ντττΙ Παω·

το π ο τ:2 το.τ1 :ΗΜ πιο πο:: το οττοτοπι οοττω

τοποτο άοβοτ, τισ τιοττιιιτΙΙτνατταε Ροτ

ΙιιΡττειτττ ΒιβΠοτβοοειε , ὸοΙἰτοἐοπτοε τη οἱε νοτοτοε ω

άτοοε ττιαιιιιΐοττΡτοε οατη ΒΙεττττο 8ο τϋιο38 άοοοττεττιτοοζ

οΗΠΒοτιτοτ οκοιιττιωτ , ττινοτιτοατιτο ίοάι1Ιο Ροτειιττιωτέ

ι1τ οτι ειι1&οτιτττι Ρττίοοτυπι ΓοτΕΡτει , οπο οΧτ:τοϋπο οτα

άοΒοτιτιιτ , ειἱΙειτΙιιο σ.τ1τττ1υ5τειττε ττοοτιι1ττιοτπει , ο τοπια·

  

  

'

.ρκ/τ

ττ κ

  

.τ1οΒττε ττιττόοιτι οτιττα, ΡιιΒΙτοειττι τη Ιιτεοπι οτητττειι1τ.

Φτεοτιττττ τΗΒιιτε οΧΡτιττιειτ νοτΒτε τ1ιιειτττιιττι Μάο τοϋ

Ηττοτοττο ί-ΡΙοικΙοττε·, τΙιτατιτιιττι ιιτιἰνοτίέ οοοΙοίἱειε οστά».

111οτΠ ειοοοόοτο ΡοΠιτ 2 οι1ττ1 νττοε δια αποτο τηΠ8τιοε,

που τοπια ΡΕοττιτο Ύπατη όοδίτΩ12. οουΓΡτουοε , τοστ ο

Βου τ τοωΡοτυω ττηιτττει Θωθ οΒΙΜοτιο ΓορυΙτοε όο

τοΡοτττο ντάοειε ε ΡιτΙνοτο οκοττειτοετ πονο ΒοττιἰπἰΒιιε

ντα κάτω ττττΡτττιτοιιόεο @το ρτεοοΡτο., ιτιοτοε οοτττ- `

Βοτο , αυτ Μ ττιοΗιτε ἰτιΪοτττιειτο , νοτιππ ἔι ΜΙΒ &οοτ..

τιοττάο ειτι1Ιοε τοτ:οιτττοτυπτ τ]ιιοτυππάειττι 1ΓειΒιιΙειε οκΡοΙ.

Ιοτο , ειπτηιιειττι οοο!οδε ὸ1ἴοὶΡἱἰτ1εω στ) οουΙοε Ρο

τιοτο , όοτιτοιιο οτιτ1ίττειιιετ Βάο1 Βιτιο1τει ΜΒτΙττο τιττ1ιιο

τι η



.Ρ Κ Ξ Ρ κ! Τ Ι Ο.

οπ:ιυει ἱΡίῖυε άο8ττιειτει εάνετί-υε Ιυετε:Ιεοε ΡτοΡυυυαἰε.

Αυ νετο Βυ]υΐτυοώ Ριυὸὶο υπο οιυυἱει ευυι ΕυδΕυ έ

Ρτα:Πειτ1 υυίεΙυειτυ όυΒυετ2 ο

@ιεΡτοΡτει· υου 1τυπιοτυο $υυπυυε ΡουτΙἴεΧ ΑΝΩ

Χευόε:ι· μμ νιι. ςεΠειυτε δ: ΪοτὶΒευτο ου ΑεΙιετἰυττι

υοΙὶτυπ› , εΙυοά ΡτοΡτὶἱε υυτὶἱσυε εκεεΡεπιτ , (ΞειτὸὶυειΙἱ

Βουει , ΜΜΜ: εοε πϊί|ίο7Μ2 ρποβοτε 0Ρθ7%972 τοιμιο!έα

Ζέτιεπιρ·Δε > μέ επιοοιἰπ ο οπο ο2Μοιοοοποπο ··οο:οΜπο

ἰιιοιιὐπιτἱοπἐὐο: έκοαΜπιοτ , μου: οιιέ ποσο: οποίου: ἰὶ

Μο: : Ποτέ σου» παώ ,βοιιΜ οοπέ οοποίοοπι· , Μ: οποίοοι2ι·

οοπικου·ίβΙεπι·. Ηοσ Πυἀἰοτυιτι εευυε ευτυ ΡΙυτὶτυὶ

Ι1οο Γεεε:ι11ο Γεόυιτ1 Ευ€ι°ὶ11Ε , τυτυ τυοΧ1τυοι1οίΜ, οι «μου

. τυπο ΙειΒοι·ε: Ρτοόυ:ι·ε: 5Ρ1οΠε:Βυιτυ νετει·υπι άτυπου

πιω ,`ΑυειΙεέὶει Ιειυυει δε @και , ΜυΓουπι ΙτεΙυτυπι,

ειιιτευε Ηβετ ὰ: Μ: ΠὶΡΙοτυειτἰοει, συυπ ν.ειτυε ειοοεΠΪοἑ

· πὶΒυε υυὶΒυε υονὶἴδιυα: ίἔιυόὶοτυτυ Ραττυπι Αυ8υίὶἰυἰ,

ΑιυΒτοΠὶ , ΗΠετυ , Αυί-εΙκυὶ , Βστυοπϋ > Ατυουσ.ίυ

εἀὶτὶουεε πυτυτυ υπ τυοὸυτυ ο.υ&α δε οτυειτ:τ έυετυιπ:

ειόεο υπ που απο ΓΡἰοειε αυτ τοΙ1υυ1ειε :ΜηυειεΗυειω :ΜΕ

[επι ειτυΡΙἑΠἱιυειτυ , νΜε Ιὶττεπιτὶε εοῇυουυὸ1οτετυ_ εΙυο

ΜεΒὶε Ϊεταεετυ αυτ :υἰυυε. ΓΡετειτ:ιτυ εοΠεΒἰΓΙΕ νΙάοεπιτυπ

. Τειιυ Ιειυὸυτιὸο θειττυτυ τυεοτυιυ Ρι·ονοεοτυε επτα

ΡΙο , υονειιυ νετει·υτυ ἴετἐΡτοτυπι 8ο τυουυιυευτοκυττι

(:οΙΙσόΗουο:τυ ειάοτυοτε ει88τεάάοι· , υυειω Η 5ΡΙσΠε

8ὶυπι ει!τε:τυιτι , αυτ 5Ρἰο1Ιεἔὶὶ ΑεΙιετυιιυ ίυΡΡΙεπιευ

τυιυ νοοειτο υυΙε νοΙυετὶτ , που τε:ΡυΒικιΒο , ευπι1άεπι

υττ1υΓε1ι1ε ορετἰε Πε ρτοΡοΠτυτυ ) Μεσα οτάο , :παυσ

όυε ακΙου : τειπκ:τΠ ειυυεοι·υυπ π1€οτι1ττ1 υΪυε οουίἱ

Βο , ἰΡΪατυ ειΠο τἰτυΙο ἰυΠΒυἰτε Γουυε είΤε εΧἰίὶὶιτυινε

Πω; ω: , τοΗ&ει ωετειΡΒοτε , ΠτυΡΗεἰ υουυυε ὸὶοοτε:

απ: 6ο!!ο6ϊέο πο” ··οοοετοιο/αφ:οτοοο εο° Μου14ΜΜτο:

`.
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Μ» , απωνι!έπω , άυέωα:Ισοκιω , (ο) β2Ωω·ίεω·πω , κά

και εσσίσβαβέωσ , Μυπιιβέσω @· Ινοίίτίωσ έ!!π/ή·ωωω·,

ΑεΙ ιιιιιιεεο Ιειοοτειτι ἴιίξιΡἰοιιὸιιιτι Ιιοττατιιε πιο

Έιιε:τειτ οΗτιι ιιοίὶει· ΑεΙιετιιιε , ιιιιιιιο απο ιΡΐο Εειιισ.:ιε

ειιιτοου:ιπι έ νινιε οια:αιοτοτ , ΠιιιιιΙο οΡιιε :Μο Πιο τι

τιιΙο , Ρτειο οοιιιπιιποτε τ:οειτ:ιτει; ειόμιττιοειιι ἔι πιο

ιτιειιιιιιτι , οιιιιιιιιιιι Παπ ιιιοΡτιΠιτιιο , ΡοιϊιιΙειτο ιιοιι

ειαιιΒιιειτιιε ε:Ρο δα! Βι·ενι ΡοΡε πιστα εοι·τεΡτι.ιε , ως:

οοιιοοοιιιιτι οΡιιε οΧΡΙει·ο Ροιιιιη Με ιοί-ε: εδο Με τοπιο

Πιιάιιε ειΡΡΙιεειτιιε οΡτιιιιἰ @Με εοιιΠΙιιε Ρειτοτο νειΙιιι,

άοιιοο ποιοι ειιιτιοιιοε α:οιε:Πε ι·ιτιιε ιΙΙιιίΈτειι·ε ιιιοόιτειιιτι

ιιοεοίΤο Βιοτιι: οιιειιτιΡΙιιτοε ιιοιιιιιιειτιίΠττιειε ειάιτο ΜΜΟ

τιιεαιε , π: τιιειιιιιἴοτιΡτοτιιιιι εοάιοιιιτι εοΡιοδιιτι του!

τιτιιάιιιειιι Ροτ!ιιΠιειτο , οιιοε απο ιιοιι οβιαιτιτει· ω:
Ρετίωιιιιθ;οι·ιο :αστειο , οιια:ιιπιειιιο ΡιιοΙιεο. Ιιιοο ιιοτι

ιτιόι€ιι:ι. ιικτο.ε ιο ιιιειιιιιε ιτιοιάε:το οοιιιι€ιτ , ιιοται·ο,

ὸοΪετιΒοτο , οι: ιο ιιτιιιττι €οΙΠΒοτο ιιοτι ιιοΒιοκι : πάω

οι ε:‹ νετε:ιοιιε ΓαιΡω ασ τιιοιιιιπιειιτιε , €1ικε νιτοε

οτικιιτοε ιιειθοιιιιε Ιειτιιοπιιιτ, ειΠειιιοτ @τι νοιιιτιιιτιει

@οι Με θ.οετο νειΙοε.ττι , Η Ρτιιιιιιιιι ιιιιιιοοετ το

πιιιτιι ιειΡιιοΙιεω Ιιτπετειιι.ιε Μακ! ιιι€ι·ειτιιιιι ἴοτε ιιιωμ

Μισο. Δ . _

@οι νοτο οι ι·ειτιοτιοιιι οοι·ιιιιι ουκ ιιι ιΠο ι:οιιτιιιειι€τω· ι·εεΙόειιιι. ΙΡίο ιο Πιιιιιιο οοοιιι·ιιτ ΕοΜΜοΝιτο- 82 αξ·οΗω

ιιιιιΜ 5. Οιιιιεκτιι ιιιτει· ειιιιιοιιοε Ροέτειε οιιτιίΗειτιοε οι εοιιιιιιοκιί

εοΙ6Βοι·τιτιιιι , ειιιιιε Ροττιιιιειτιιε (μι Πιο δικιο &οιιΙι“”"””'

·-νι..Βοτοοετ τιιοττιιιιιτ ιο Ποιο ι. ‹ὶο Υπο 5. Μεπιιιι

ΒτοΥιΓΙιο‹: νοι·ΠειιΙο

; Ρωαηιισ ρετβτἱπκ2: #ο7ΜΜ Οήεπιίω· στι·

δ: 5ι8οοεττιιε ιο ()ειτειιοι;ο αφ. Μ. Οτέεπτίω 6'οσωποκλ

το2ίπωβι·φβι :σκετο ἐ€7°0ἱσσ , πι: πιάσω: !ε!επ:επιβιι=σέ
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ῦπωἱἰωμἰυ. Οατιιιοιι ιΠιιό άεΠάε·τανεταιιτ Βαέϊετιιϊει

ναι οιιιεΙιτι , ιιιακιιιι: πιο ιΙΙιιΠτιΠιιτιιιε ΑιιιιαΙιιιιιι εο

κ:ΙοΠαΠιοατιιιτι οοιιι:ιτιιιατοι· ΩατάιιιαΙιε Βατοιιιιιε αὸ 2114- δ.

Ποιο μια. Βο!εκ.τ οωθι|ιε έπειικίί ΜΜΜ |ιπιέψ ιιιοπί.παπι , έπιπω 8 πωπω μα· οϋ!έ··υ2υπε /φιιΙ:αιπ;>

9ιωά ω:: πικάπ επιάεπιτπω ο!πεδΐιιοπε πιὐιἔέπε (ζω.

ΐιιτπω πνι'έεπι |έσωτ. Ειιιε νοτιε :Μερα οι: Ραττο οσ.:ιι:7

Με Ματτιιιιιε ΠεΜιιε 5οι:ιοτατιε ]οίὶι Ριοεογτοι· επι.

άιτιΠιιιιιιε , αιιι ιοΡοττο ιο απ. οοόια: Ααιιιοιιιάειιίιε

ιιιοιιαίιοτιι Οοιιιιτιοιιιτοτϋ Ποιο Ρι·ιιιιο , ταιιιειιιαιτι ω

ν€ιιτο τιιείαιιι·ο Ρι·οτιοίο οιιιιιιανιτ , οιιιικ1ιιο φαω οι..

ειπε , απο οιιιιιιοιιε οι:ιαιιι ,οιιιοιιε-Γοατοοατ , ιιιοιιόίεδε

Ιαοιιιιιε ατιτιο ι6οο. τ)·οιε ιιιατιάατι ει.ιτανιι:; :εποε οι

ειιΙοπιιιιιιε ιιι ιΠο Γιο εοάιοο ιιιτεΒιιιιτι Οτιειιτι1 οΡιιε

ποπ σοιιτἰιιοιι , ιΈά ΡΙιιτα κία[2, , υπέκέπωω α'ε σεεω1τ

Ρ266°α2ιζε , (ζωο , πΜίιι , βφετωο , [Με @ά Νασαι. Νοε

θα δια απο ίείεΠιε οριιιιο ,α παπι τενοια άοστατ ιιιτοεοε

Μπι· ίοειιιιώ.ιε, @απο απο α]ι1εοιιιΐόειιιαιι&οτιενετβ

Βιιε όο Νατινιται:ο Ποιιιιιιι, όο Τιιιιιιατο , ‹ιο ΝοτιιιιιιΒιια

Βοιτιιιιι , 8: οι·ατιοιιιΒιιε , εκ Ροινοτιιί"το εοόια: ιοδΒιιιε

σεο]οίιεε δ. Μαπιιιι Τιιτοιιοιιδε :ιο αιιιιιε οιι·οιτοι· 8οοι

ειτατατο Βοιιοδοιο (Π. νιτι θαιιαιιι άι Οιι!έεΚωι μεσοπ

εοτιε ιιοΓειιΡτιιιιι· οὐΜῖηαε ι·ιιύξεωε ΙΜι2ΔΜΜα οπο::

Μπάσο Ρτοΐοιιιιιιιε ,οιιιοικιατιε οτιαιιι Μπι Ρτιιιιι στη

απο 8ο Ιαςιιιιιε ι·εριοτιε. - . ·
ε @Με αιιτειιι διετα Οιιιιιιιτιιιε Μέ ιιοιι ιτα Βάια

ΦΠ οΧΡΗι:ατιι. 5ἱ οικω ί·ιόοιιι ιιιοτειιιιιτ Α&α 5. Οικτι

οι , εισαι ιτι ΒιοΙιοιιιοοε ιιονε τοπιο α.. νιιι8ανιτ ΡΜ

ΗΡΡΠε ΜΒΜ , εαοιιο απο Με νειίιΒιιε οοιι€ει·αιιτιιι·;

ΠΟΠ Ιε:νια ιιιοΙο ετιιοτο Πι:εΒιτ ι·αιιοιιιιιτι ιιιοιιιοιιτα,

ειιιιΒιιε οιάειιι αάιιιόιοαιιοοε οπο: ίαΙτοπι οοοιιαι·ο Με:

-σ"



Ρ Κ Ξ Ρ ή Τ Ι Ο.

@ο ΪΡΓο οι1ἰιτι ασ!ιψϊιβοΕ: έυέωο:2!οι:: εοπάἱ::ι:, Με

οιιἱιιιπ οι:: Α&ει , σωωπφωι ῇὐ2 ΡφοΙουιβαοβο.

»Με οστπκέ: , μέ·οποταποκο ρεωοΜ:α:εω άοβοιι..

Μ: 5 @- Μι |υ!οπο άοδίω :απο άοίίυ·έσπι ω: επαί2

ω: , ει: #τοπι Μο!υπωσ ··σί!έπιπ· , απέ:'οπω [απο ω

.οοοπώει·οπο , @-Ιοξεω ω:: Μο:Μ::::Ξ: ἔπιτοι πάρω

ιἰα7ΙΙ σοκα>άπεατ. @ο Με: οιιειτο Βοτιο οοποἰπο11: Πε

οπο:: ίοι·ΞΒΙτ Οι·1οιιτ1ιι: :ο Οτωοιπο ΧΧ”.

Ε: πο: :ὶ/ἔοο Μακέ:οκιω εκποΜΜα: ,

@αμε ιππασία:: :·ιφέσπα: αι!ιἔ2πεω ,

Βιισπ #ί,·ίινι!ε: εκοιιιι'έωιι: απ8ε!υ:.

νοτο ἰιι Ωοπιιτιοιαἱτοτὶ1 ΗΒτο π. νοι·ί.ιιε Ϊο8ιιοτοι·ό

Η Ρ:τειΒοε 8: ἱποοιιἀ1ει ΑΙειοοτιιτο > νοιιόει!οτιιιο , θα

Π1οπιακ1ιιο πιὶτυπι ἰτι πιοόιπο τορτοίοοτοτο νΜοτιται·.

Ρα· -·υέοο:, πώ: , με· Μπι @ σοηυέω , ω απο",

Ρα· Ροές:: , ω:2: Μάο ω! Μάο ού: ,

Μα:: έο!ω·, εκσΜίωκ, /27°αέο: , έκανιάέα, Ζαδίκ:,
ζ Ώου βιωκιούτ Οο!!ίο :στο Μου.

?οπο απο ει.άνο:ΐιιε (Ξοτ!ποε :ΗΜ Ηιοτἰοτ Μ: Μ».

αποτο Αοτἱιιε 8ο Ι.πτοτπιε άσσο: Η:τοτιιΜΠπή , φύ

Βιιε 5. Οτἰοιπἰι:ε ΑιιΧ:τειουε οΡὶίοοΡυε οοουττ1ΙΤο Πι

Ρτεοἴειτὶε Αθ:: οϋο1τιιι· 3 Μαιο ποπ ν:άοτ ΒοποιοοιιΜ

,τοι·ϋ ιιοΠι·1 νοτίοε ειά ιΠ1ιιε τοωΡοι·ει ι·οΓΡ1οοι·ο Ροου1ΙΤο,

Βοο οΠειά ειιιιιιιπι οἰτοὶτοτ απ. Αάόο οιιοο ειιι€1·οτ οι

_ ·ιιΙτὶι11ο Βοοοο νοτίἱοιιΙο ίο θοΙΙιιτο , αυτ ΩιΙτοπι ἰιι (ΞειΙΠει.

οι8οτποιο β Γειτ1: άπο οοτ11ο11Ροτειτ. Απ: νοτο Βει:οιπιι:

ΑοΧὶίϊἱωειτ Οτἰοοτἰιιω ιιοΗτιιω οι:ιτιόοτο οΠοουπι Οτο

ίἱο Τειτι·οοο11οπδ , οπο οικω 5ἱὸοΙ1ὶι18 οποιο οοιΧΧΧιν.

οΡΜοΙοτο πω. Πο. 9. ίο:ἐΡίἱο , Ιοεο:ροΙΙ:ιτο: :ο οο ν:

Δ:οι:πιοι1 ειΠοιιοο! όο ΪοπἰΗ ὁοΡτοτιπιπο :ι18οο:ο κήπο..

 

με. Εο.οοετο :Μο ορο οο:ηοοΕυ:,ο @να ,εμοά Οτο::
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Πατα νττααπ αοότατα δ: ΒιεαΙτεττ1Βαε. Ροετἰεἰε εΧεαΪτατα

αιτία: εοαΡτειτ εκ Με 5τάοαα εΡἰίὶοΙει. Ηαὶε ίεατεαασ:

ΐαΒΓεαβ1τ ΠεΙααε. Αα νετο Μετα Πτ εατα Οτααττο Ια

_ ΗΒετ1τεταο εΙαίεοΡο , ε1ατ ετααφ αΧνι. εοαε1Ι1ο Τε1ττο.

· εοαεαίῖ 8ε ίετααεατ1 ετααο (Ξετααάεαα 1ατετἴα1τ ααα

ααα Γατα εοαΗειτ.

·······π··- @τα Γεααααται· Λευ. νΑααι τα τ:ΑιιααΠοιεαειε

ω ἰΐιΪΩιν°ΒΪ:_ αι>ιεεοι>αταε , τΡΠΙΠτατι Γαατ Δείτε εεΙεαεττ·Ιταπ φοιτ

“Πω <ι>ἱΓ=<>· ότιαπ εοαττονετΠεε , ααα τΙε Ραατειτα ίεα τατετατεττο

Μ” ΡοΙττειαο Τατοαεαίεαι τατετ 8: ΠοΙεαΓεατ εεεΙείαιια

Ρετ· ττεεεατοε 8ε ειταΡΗαε τιααοε νεατΠειτα είτ τ ατ να:

α αΠατα ασε τα Βεαετε αεΒοαααπ , ε1αοά 5ετἰετα Αρα., τ

ίτοΙτεειτα εΗατΙαε οεεαΡο.τααι ειΙηαεατἰο όεαααεατ.

Οοατεααοατε οα8ταεαπ τα ετααατα αετ:οατ.ν τ. τε

Έετεαάο.τα εΠε Ϊααὸετ τ:οαεΠα 5αεΠὶοαεαΠε Αααα

αεεειΧντ. εεΙεβτατ1 ερ11το!α τα ΝτεοΙαατα Ι. ΡαΡειτα,

ααα εοα8τε8αττ Ρειττεε ε1αεταατατ άτυσςβω Τω·υπέαυα

τια/Μ·ίπιτε Βτέτσαιωτ άέατέατι ἐ /ιΜ Με£7φοἰί τἰέφτιατιυπ,

ματια/ααα άάτβιτα. Ετ εταοά μια ωστήατα: ) θα α:

Με: ρω!α!ατα ααα: “Με , απο Θταιααἰαι /τα·έτατε στ

βαστα, :τα εσωατοτυέασαι!ία στα» Τπαταω Μεταφυ|έταπο

σε!εωεπτ τοπά!αι Ξ απ έα 827άφ07°24Μ σοκβσαιτέσαε αἱ

_ Μπάστια ?περασα ττ#έσαιατ , έ||έ ατιοαιιεῇτἰ2 πιά/υ ρα

κ . ἔἶοβ β/Ζτιπτ. Νααττατα ΓοΙεατ ΡΙεταιαε1αε τεε εεεΙε__

Παίττετε τετατα ετνΠ1ατα Γοττεαπ 6ε εοαεΙταοαετα οφε

ατι , εε τααταττοαεε τα ι·ετζαα 1ταΡετἰὶἴνε τααταττοαεια:

τα ό1ίε1ΡΠαει εεεΙεΠαΡττεει αοα απο Βεαετατε. να

Νοταταοϊαε Βατοαατα άακ , εΧεαΠα Ρωαεοτατα ]αἔο,_

πατατα Μ» αοταεα τα: ττταΙατα αίατΡανεττιτώ εαατ Ρετ

ταταειαε οαπα1Βαε , Βεαε βειταειτει , ό: ΓοΙο Ϊετε αοαααε

εατιίτα.αο., ΡτοΡαο :εεε τέειαάεαε, ΡτοΡααα1 €1αοτΒαε

νο απ



Ρ κ ε Ρ η τ 1 ο.

νοΙιύτ Βο.Βει·ε: ιτιοττοΡοΙἱτειτη. 5ιιιπ δε ουἰόει11 ὸοὅΕὶ£

Πού ν1τὶ ποπ Ρειυοὶ , οιιἰ Ρτὶπεἰρεττι €Ο κωΡοτο πατε

[ε:όεε εΡὶΓεοΡειΙεε , Πο!ετιίάπ , Βτὶοεεηίἔω , δε Ττα:ο

ι·οοΓεω ΡτοΡτΙο. ειιιᾶοτἰτετο`οτεΧἰίΪο ειΓΓοτειιιτ , τρώω

ειΙὶΙί-ουο Βτ1τειιπ1ὶεε εΡὶἴεοΡὶε ΠοΙετιίἔιτι 2ΓΟΜΒΡΪΓΟΟ..

[πιο ΡτατΐεεετΙτ. νθωω ως &ιιτοι1τἱεε τοοιι€ιπειτο

ν1όετιιι· , (μισά ΝὶοοΙαιιε μι» Ρτἰτιπιιε τειιπ ειό 5ειΙοτυο

απο ΒτιωΠω όικοπι φαω ειό ΡοίΗιπάειτιυπι Πάω

Μ] εΡ1ίἔοΡιιω ί-ετὶοεοε > άο Πο!ε:τιΠ εεεΙοδει τειωεΙυειττι

Ιοι18ε εστω. 1ΜΗτι:τει 8: Βιοάοαι Ιοοιιειτιιι· : ΠέΙοάο

ε1ιιοό Ρειττοε ι:οτιι:ΗΠ 5ιιεΠὶοι1ει1ίἱε αυτή οοε:οιΧνι.

ὶιι ΒΡΜ2018. Μ ΝὶεοΙειιιω ρειΡειω τεΠωτιιι· 5ειΙοεοτιοττι

ΠοΙεπΓεω εΡἰΓοοΡοττι ειόΙουο Γι:ΡετεΠΕ , Πι τ:ιι]ι1ε εκ

έ`τἰ Ιοεο ἐι Νοπποοϊο ΡείἙἰιιὶειοιιε ὶτπτυίἶιε διετα. Ετ:

απτο τυπικο νὶὸοτἰ ΡοίΤετ : οιιοεΙ Ι.ατιάτειι1111υε Τι1το

τιοτιιω ειι°€Ϊ1ὶ€ΡὶΓ€οΡ11ε ειΙὶἱοιιε ε:: (ΞειΙΙὶει Ρτε:ΓυΙοε οποσ

Βοοο:ιιικ. οοηἔτεἔειτΙ Νοοποοϊιιω άι: Ηειἔὶτϋε ει!)

οο ΡετΡεττετἰε, ουσ: ΠοΐΙΙειτ3τιπ τοεουΓεπτ,τεοατ8ι:ετι

τα , σ.Ιτιπτι άε ετε:όΗε ει €Ο Ρ:Ινειτει ειιιόΕοήτετε οΡὶ£

οοΡαΙΙΒιιε ΙεάἱΒιιε , 8: πιοττοΡοΗτειοο Αττιιοτ1εΙε εοιιττο.·

εεωοηιιπι @Μαι άπο, ΠΙοιπ1ιιο1 τοπεειοτ. Νοη ετΒο

Νοιώιπο'Ιυε, Με ἴοτεο Βινοτε Πιο , Ι)οΙοοΓεω €ΡὶΓ€ο

μεσω ἰτι ιιιεττοΡοβιπ οτεΧἱι:: (αἱ οΡἰίξορὶ ἰΡίὶ , οιιοε
ὶι1 Ιοοιιιιι εκδτοτιιω Με: Γιώτοοεινετειτ , απο εοπίςεοτει.

τἰοη1ερ»ιοιιηι;ε ἔι Τιιτοπεπίῖ ειτεΒἰοΡΞί`εορο ΡτοΡτετ Ιω

αιιδοτιεπι ΓΡέ:τειτο Ποπ ροΠξοτ , βΒἰ ὶΡΠ , ο: νετοΠωἰ

Ειπε Υἱὸετιπ , ΠοΙσπίξ:ιπ ἔι ουσ οτεϋπειι·επτιιτ εΡὶ&οΡὶ,

τυοει·οΡοΙἰτιιω ὶηΙΜυετιιητ : οιιοτιπτι εοτιίἱΙ11ε Νοτιπἰ..

σώσε ειἙΙἰοικ ΒτὶτειιπιΞε ΡτἰικΙΡεε £εινοτυοι: δε οοε

οό]ονότι1ητ : τυο εισΙ Η ειυόοιπ!υπι βιβιιΙοΠε οι1Ιουίζ

οειω1πόιισ1 Ροιιι:ειωτ βιιι&οτιιπι Ιοεε:ιεϋε _ (1ιι€Βιιο

ο

?

.........Απω!..ΔΙΔ!μμ

 



ΡΚΞΡΑΤΙ0.
8. 5ειιιιιοιι Ρι·ιιιιιιε Ποιειιίιε. εεοΙιτίιεε [πάσι ει: ΕΒοι·σ.ει

ι:ειιιι ειτειιιοΡιΓεοΡειτιι ιιι Αιιιιοι·ισειιιι Ριι1τω.ιιιωιιιιυω,

ΡειΙΙιιιιτι ιιιιοιι ειιιιι Ειποιειει ιεεεΡιίΤετ ιιιιΒιιιιι , ιη

Βοιειιδ αιτιιαιι·ει οοιιίιιιιιιιιε απο ει.τειιιοΡιιι:οΡαιι άι

Βιιιτο.ιε τειιιιιιιτ : ΤειιικτΠ ιιοιιιιιίι Ιοιι8ο ΡοΙι: 8. 8ειιιι.

@πιο ιιιτεινειΙΙο (Μα Εισοτειοειιίιε σκάει Ϊιιιττιτ, αει?

ιιιτικ1ιιε ει: ιτιιιιιΒιτειιιιιιι Πε , ειιιτιάε:ιιι απο ιιι Αι·ιιιο.

ι·ιι:ειιτι τιειιιεᾶοτεινιι , 00118 ΡοιιιιιιεαΙι άι Διακ άπο..
τετοιο ΗΗΕ , κα: ιιΠει Ροίιιιιοειιιιιι , ιιιΠ86Ριιι:οΡαιι. ι

ν ΙΙιιιτειιτι Κια Μι ιιιιιιιιειιτι ειι·οιιισΡιίι:οΡυε Τιιιοικιι.;

Πε Ρειτιειιτει· ἔσω ιιοιι ροτιιιι: , ιιοιι ει::Βιιιι : ειιιειεΙιιε

επι 5αΙειιι ΑΡοίιοΙιοιιιιι ιιοΡοιιιιτ , ιἔιιιΒιιε Ρωιειω Ι.εο

Ραμ Ν. @οι ΙΚοιτιιιιιιιιιι τσιπ εα:Ιε @τι 1°Ε8Β[32Ε, Βιι..

τοιι6:ε ιι1ετ€Ρι1ιτ , ειτειιιε πι: αει Τιιιοιιειιίιε ιιιετι·οι:οιι8

οικειιοτιτιειιιι 8: οβίξιιιιιιιιιι @πω ιιιιΡ€ιο.νιτ. Μαη

Ρι·ωίιιιιι ς1ιιι Ι.εοιιι ιτι Ραπ Οο.ιιιαιτει ιιιΒιο8ειτι1ε αι

ΒειιαιιέΈιιε ΙΙΙ. νειιιιιι ιιει: £ωιω. Νειιιι €Χιιιιέιι5Νο..
πιιιιοϊο 8ε Ει·ιίΩΡοιο ειιιε Πιο , 5ειΙοιιιοιι ιΠιιιε οπο”

ικα ιιιιιιιιε ίειοειταιιε ὰ: ιιιισιο.ειιι: ειιιειιιι ΡιιιιοιΡειταε

Μια, ΓΡι·ειιε :ΡιιεοΡοι·ιιιτι ιιι οοιιοιιιο ΤιιΙΙειιΠ ειΡιιτι

5ιιΡοιιο.τιειε οοιι8ι·ε8ειτοιιιιιι ΡισειΒιιε , ίι:τιΡτιιιιιιο επι

ΝιοοΙο.ιιιιι Ροιιτιιιεειιι 1ιιωω., Ρεθιιιιαιιο Ποιειιίι ω

πιιιο Ρειιιιιιιιι Ρετετε: ειιιίι1ε ω. Ατ Νιοοιειιιε ειιιι ω

ρω, Ριιιιι:ιΡιπιι δέ ιτιειιιιιι·ιε τγι·ειιιιιοιιιιτι νοτιε ιο.·νει€

ιιεΓοιεΒειτ , ιιιειεΡιτο 5ειΙοιιιοιιε :ιε ειιιιιι·Βιιιιε ιιΡι·ο..

Με £αιιω εριιεοΡιε , τε·ιροιιεΙιι ιιοιι Μάτι ίιΒι ςιιιο

μπε ιιοσ ΡιινιΙε8ιιιιι·ι , μια Γοιιιοει ιιιιιιτι , ίιβι απο·

Βετο ιειιιαιετ Ι)οΙειιδε €Ριίξ:οΡιιε , απο εα:ιώ.ι: Τα?

ιοιιειιΠ τειιιηιιιιιτι ιιιεττοΡοιι 8ε ιιιιιι:ιι ΓιιΒιειίιιιε Μ..

&ειιιιε Μια. Εειιι6:ιιι Με ιιιι:ιιε ]οιιιιιιιιιε νιιι. δ:

1οιιιιιιιιιε ΧΙΙΙ. ει; ιο.ιιάεπιβεο Ρειικι ΙΧ. @ι οοιιοιΙιει



Ρ Κ Δ' Ρ έ 'Σ' Ι Οζ

Κοττιοτιίἰ ΐοτιτοτιτιαιιι αἀνοτἴυε 13οΙοιιίοιιι Ρτοιιτιτιτἰατ

ω. νοτιιτιι ιττιτο οτιιτιιτιο οοιιατιι.

ΟτοΒοτιιιε ντι. @Η Ιιοοτ 8ο νοτιτατια αττιαιιε ,τ ω:

τιιιοιΡοε Βτιταιιιιοε, (Ιω οΡἰίοοΡοτιιτιι ιιινοίτιτιιτιε δε

ιττιοτιια τοιιιιτιοιανοτατιτ ,το άδειο οοιιτἰιιοτοτ, Ε.νοτιο

οι: αββατο 8. ΜοΙαιιιι α. ίο οττιιιιατο οριΠ:οΡο ΡαΙΙιἰ ιιΓιιτιι·

οοιιοοΠἰτ, ίαΙνο ταττιοτι ατο!ιιοΡιίοορι Τιιτοτιοτιίἱε μια: :ή

9ι1α τιο το 8τανιτοτ οοιιοιιιοΙτιιε οΙτ ΚοόιιΙΡτιιια @οι το..

όοιιι Τιιτοτιιοαπι τυπο οοοιιΡαβατ ι τω όο ιΠιιιε μα

Ρορτοα τ:οττιοτ τατίτιιε, 5ιιιιιτιιιιε Ροτιτιί:οιτ ΠοΙοτιίοττι

οεοΙοίιαττι Τιιτοτιοτιίἱ ίιιτηαοοτο άοο!ατανιτ. Ιάοιτι τω:

@οι ΟτοΒοτιο· Ροίτ νιέτοτοτιι ΙΙΙ.τιιοοοΠιτ ΠτΙ:ιαιιιιε Π.

Ιατα ατινοτ1ΐιε Πο!οιιΓοττι Γοιιτοτιτια τα Πττιο Ρτιιιιιιττι,

οιοττιόο ιιι οοτιοΠιο ΟΙατοττιοιιταιιο , οι: αιμα τ:ατιό

-τιο 7.· Τω·υκωβ ΜΗΜΡοἰἰ Βτέττιπαέο τέτετέοπτ τεβἱτιιτἰα
1%'α 42· τΝοοιιο τατιτιοιι τοτ δι1ττιττιοτι1ΜΡοιιττεοΗΜ , τοτ οσα;

οΠιοτιιτιι ιατ:ιιΙα Βτιτοτιιιτιι Ρτοτοτνιατιι οοτιτοτιοτο να.

Ιαοτιιιιτι Νοοιιο οτιιιτι α ΤτιτοτιοιιΠα ατο!ιιοΡιΩορι οΕοέ

:Ματια Γοίο Γιιβάτιοοτο, αυτ ΡτοΡτιιιιιι ΗΜ τιιοττοΡοΙιτ.^

παπι αΒιιοίοοτο άοίτιτοτυτιτ. Εο τιοιιιιιιο οιιττι όιισΒτια

ΐιιίΐτα<έατιοιε ΒαΜτιτ:τια ττιτοττιιιτ οοιιτ:Πιο Κοττιοτιίι δώ

ΟαΠιιττο Ραμ , πο: ττιιι]το Ροίτ αά οοιιοΠιιιττι Βοιωτοι

νοοατιιε, οσάοπιτιοιιιιτιο αΙα Ηοτιοτιο ΙΙ.8τ Ιτιτιοοοτιτισ

άοτιατιιε οίτ: Π-:τΙ οο Ιιοτιοτο ιιιιττιτιιιαττι ΡαοιΠοο Ροτιτιτα

οΠ:. Νατιι πιοττιιο ΒαΙάτιοο , ΗιΙτιοΒοττιιε Τιιτοτιοτιίια

οοοΙοΠα: ατοΙιιοΡιτεοΡατιιττι αόοΡτιιε οοτιοοττατιοιιοτιτ

ὸοιιιιο α88τοίΓιιε οΙτ , Γτ:τιΒοιιε ω οιοοτιτιιιτιι Πι

Βετο νοττια: Βτι!τία·έσω Πο!εκβτ ατε!εή”τε τίτσεφτ .νεται Μ;

σΜάτο ριίίτααπ ότιθιιφ υττέτίωττώτ κάβα πεαπτιαιιαπι

ὶ8ποττιτ. Βυσττ Με στου:Ρυπτήσα!έπω απι2αεω· ετε!ιά”τέ

~ ο τι
  



ο 11 ο ο ο τ τ ο. Μ

πω: , ποίοιπί οπίπίποβισίοπ: (ο 13ο!οπο εσσοβο ίπσπίίο:"

ποπ. Όπίίο άίἰίἔοπίίω ίπίπεπτί ίποπίβ/ίπίπ εβ τοπιπι

Βοίωππίοπί Μίκι ἰίίπίίο.τ Τοποπεπο.τ εσείοβο οοπτίπεί·ί.Νοπ

@ο τοίποπ βρεί· ω π οπίιο άάπίίεπάοπίβ/οίτο οποίο. ·

οπο : οποία άποίππί ίπ Βοππιπο ιίοοφω εαο·οο πε!ί2ίψο ·

ποοοεοππί ά ίοβοπίππ οσο/οπο. Το/ίοιπο ίάί)οβίπί απο

οποίο: μπω Όί·οοπί μ·ί=οί!ε(είπίπ Τπί·οπίσο πίοίί·ορο!ίτοπο

::οί!απίπ , ίπ οπο οπί ἰεἔίτ, εοίοίπ ίπτοίίί8ίί ΒοίΜπο

ποιοί οί ιοιπιοιωπβω ίπο2ΜΡοίί ρομοοο > |υο!!ίοίποπο

ποπ Βο!οπο οοείοβο ρίοποέοίπίπ , βίί μάπα. @οποίο

μετ @ο σππί ποιο Τπί·οποπο οοσίεοπ πω: οποίο > οποτε..

πιο· καί ίίεοίιπίπ ρπο/οιπο ίπε!0°οΡοίί: πώοίοίοίί.τ , οποία

/ποπί @Όποτε άίοίίείπίπί έίςπίτοίοίπ : ίπ οπο οσοι: πω·

σοἔπο/εοπίπ: εποπίί'ίτο: , π' οί οπί ίπ ροκ-βίο ρα ο/ί ερ]

οορίο· ε!ίζοπείπε ο/οίπ μού σε! οιππίπο ποέοίί.τ, ω! που

οί: @- ο:: ίἰίεπί καί οέξοποίππί /ίοοποίί.τ. ΕΧωτ Ικα: ΗΠ..

οοοοττί οΡἰΠοΙο. οι 5Ρὶο1Ιο υ_,εοτυο Χιιι. (ώ Ηυοιυ.

(Συρο Ροτίτίουἱ υτ θιοοι·οτ ΪἔτἰἐΊουοοουτἰυε , οπο] πο

οοωΡειτουοιιτυ 8ο τοΙ"Ρουάουουτυ Τυτουουδε οοοιοδο

υοτοΗε Ι)οΙουίί οΡἱΪοοΡο οΠἱ2υονἰε. δώ Μο ἱυόοου

ο , ΗΠοοοοτευε Ρτυυυτυ , εΙουπάο Ιυτιοοουυυε οι: Με:

ίξοου!ο κυἰετονοτο. Εοτυοου1 Γοποτη κοπο οουετονοτίῖει

οουυυ1ε Μ: ΟοΙοίΗυο Ιουοοουτυ ΓυοοοίΤοτο , ουἰ απο

ου·υυοι·ο οοἔἑτειοειτ .; οι φος! Ι..υοΙυε Π. τουοοπτι Ροκ

(απ αυυοΜοΧιινήειτοοονοτίυε ΟοΙοοἴοο ίουτουκΙο,

ο; ίυνοίΗτο Ηι18ουο Τυι·ουουδ οτοΙιἰοΡὶἴοοΡο όο Πο

Κουα Βτἰοοουδ 8εΤτοοοτουίί οΡ1Γοοἔοτὶουε Ρα· Μου

Ιυττι Ι18πουτιο1οο&ουυε ω ος:οΙο κι Τυτουουδ ωο

βτνοευτ. Ωυίυε Γοοτουείειωπ Ροί)ποει οουδτυπιτυυτ Ευ

Βουίυε ΙΙΙ..86 Αυειί?τειδυε :Πλ Ι..υου ΓυοοοΠοτοε.

τ. ΡΜ το: 5υπ1τυοτυπι Ρου:1Ηουτυ Ρτοιιυυοἐειτει οτε;

Ν· 'ο ·”π

..ο

4ο - κ
ν..

“·εω^



ΡΚ&]:2!ΤΙα .

Ειπα , ππιε οτετιστοτ τειπάεπι Ποιοτιίξε ι·είΡιτιιτοποι.ε

τπιίΓε ε _5τ:τι @πιά ποπ Ροιωτιωπιιωππωιωπι

πιιΡιτιοι @ιι εαπ ΑΡοΡτοὶιςω Με” τω1τοππειε τττωμ

το ποπ Ροπιετιιιιτ , εεε ιτοτπιπ`°πονιε πάιπνοπτιειιτις

εειπειι ειττιοπε οι: ΪπΒτοτΪιι8ιιε.ίἔι_Ιτο_πι οιπάετε ποπ πω

τειτππτ. Τοτ Γειτιπετι τ:οτιτ:εττειιιοπιππε 5ππιτπι Ροι:ιτι!ιπτ

απ, Ρειττεε απ! ειτπιαιιπ 8σ Ρποιί·ιε:ιτπ πω: Π: τ:οτπΡοπ

ίιτιοπεττι ιιοττειτι-ίππτ. Πιπά ποεοτιππιΒετπετειο πω;

τεεντιΙΙεπΕπιπ ιιοΒιιτι , τιιιι ΡτοΡτοι· Με: ίἑιπ6Ι-ιτποπιαπι

πι όιτιτπ€πτιιε οποιοδειιιιοιε οοπττονοτίιιε ιπ σπιτιπιο πιιπε πτβιετ:τ επ οττιτιιοπε ειιΞεοειτπτ, οοιππιιίιτ Επι

ἔοπιπε ΙΙΙ. Βετπειτάι εοπΠιιιε Τπτοπεπιεε Ρειτοτε πο
πιίΐο ι:οππποίι·ι τω ΠοιοπΓοε, ιπ απΙΡειιιι τ:οπίιττιιιοπ1 ι

8ε ιΕ›Π ποπ πιπιτο Ρωι τιιπΡ6. Νεπι Εσ.&επι σε εστω.

[επιπ Ρειττιππι οσιπΡοίιτιοπετπ :ιο ειοΒσ.τε τι:: Εοπτειιιιε

ι·ειωπι ιιειοετο τοεπιἐιτππτ. Ιτετππι οτεοιττ:τπιππποτ.ιπΒ_

ίοπιιοπτιοπε Ροπτιτιειοπε ιιτιπειτ.πιτι εΡτ. Απ πινοπτιιιιπ

ΒοΙεπδ ποπ πιιιιι Ρτοροππ ΕπιίΤο νιάοπτπτ >Ατιτι:ιτιπε

ιν. ΑΙοιτειπάετ ΙΙΙ. 8ε 1.παιπε- ΙΙΙ; ΡΙιιτιπιππι ματια

εισαι ιΡιππι Ροπτιπετ:πι Κ0ι1ειπάπεοιράπε Ποιοπίιε,

Βοτπεπε Ετ:οΙοπω ιπβάι:ιεοππε , ππι πο·οο ιπ Απ·

Βιιειπι πιω πιστα , :πι πισιοπεισ.ττι Ρειετ:τπ ιπι:ετ το·

επι 5οοτιω δε ]οπειπποτπ οΡιΪο_οΡπτπ 5.Απςιτεεπ Νοέ:

επο τππάειιπεπτο , τιττιοπτιππι πρι: πε Ποιοπιιε πικαπ·

ειά Ρειττοε ίπειε μπε εππο Ι.ποιππι ιπι:Ιιπο.τετ. Ηπα ω»

πάνεττιίιετ Ριιι ιΡΡπε Απ8πΡτπε Ρτειποιε τα πτεινεε δέ

ίπε τιοτιπιοπιο. Ρππ8επτοε επι ΡειΡειτπ πειτε εΡιΡτοΙειε.

τ1πιοπε οοπτιιιοτιτπτ ειποτι οιοτιει Ποιεπ&ε , πω: @σε

τίοΙο ειοιοτοπι πι» ιπί:εττε οοτι:ιτοπι:πτ ,οπτιίιιπιππι πω

ΤπτοπεπΓοπι ο.τοιιιοΡιίι:ορπτιι β%εβιοκτ φωπιτπάτιω

@/ατυ0%ίπ επι-βια ειμαι ιΡίππι γοαιππτε. εο.Ρτιτιστ:



Ρ Β Ξ Ρ ά 'Ϊ .Ϊ σ. Φ

άαιτοπιροι·ο, οιιοιοδιιε ιιιάιιΒιια, Ριεεἴοιιιἱα , οοιιίῖα

Πο δε αιικΗιο Ρι·ο ιοΒιιι ιιοΒοτιιε οοιιε ΒαοοΒατ. @στα

ασεπ: Βιιιιαιιιι ΡοιιτιΠοιε ια Ποιοτιίοτιι εεοΙοίιαιιι οτα .

ΡοιιΠοιιοιιι καιω: ΡιιιΙιρριιε ιιοιι @πιο ἴειιΡιιε εφε

ιιοιιιιιιο αά Ι.ιιοιιιπι α 5εεο!ιατιο ΤοιιιαοεοΠ οοιΡεοΙιε
ε”. πω. 8: 12.7. άιίκοιιιιιιε, Γοά ειιιαπι οι: εοιΡεο!α Κε

πιοιιδε αι·οιιιοΡιίοοοι αΡιιά :Μπάσο πιο αά ιιια8ἰίὶιιιιτι~

ΜοΠοι·ειιι θαι·άιιιαΙοιιι : Οσοιβοπε , ιιιειιιιτ, Τ27οι28π-βε

@ Φοίεσιβε άϋ072ϋιθ :αυτια ίπ απίπιπιπ Βωπέκέ @είε

α)Ρύπαμιω ε/αε ωιπιτέικάέπι2· Μπεστ εφφέ:: ) ει: σο
πιο ιο7:&έφφορίε @- φφορέε @· &αι·οπ2Με 0°εεπέ ώ

Εκάβη Κυκπιπιιβ σοπρει·ιι:αι· εκβεστάιιτέ , Θ :ἰζς#ἰ#4

τω: καιω Ται·οιπ>κβε , φωσ @ο εβ , Με” μου» ω»

Ροήθω· Ραπαιπβιοι·πω @και , Μπάκα! @'· εκφέτει·

απΜπλ Ιπ(επιινιω #8 ε; μετέίσκε βιἰε @πιω Βοώ

[4Μ ΚΜΜπιιικ ) @· ού!έπιπι οεπεβσέοΜΜ , ?Με @φω

τέσπι2 θ' μιά.ι τωφωέθω2 Ρ7Μ20072Μ2 αεΞέθα: 64498223

μ·ι·εφ2:. Ριν ωστε μ>Μέθετβ αποφ· πσ=οινωκι·. Πο..

ί:ιιιιέϊο αστειο Ι.ιιειο, Πε ωμωιωω Ροτιτιατιίὶτ Μάικ:

αάΙιιιιοοοιιι:ιι ΙΙΙ. ΡοιιιιΠοατιιιιι , οιιιιιε νιδοτο δ: ιιιάι.

σε Βάση ταιιάοιτι αα:οΡιτ.

@απατη Μπιτ ι·ατιοιιο ιά ΒιέΗτατιιιτι Ετ άοίοιιΒιε

:Β.σ8ετιιε Ηονοτιάειιίιε Με: ιτιοάο: Εκέβεπ:26κε «καινε

°ἱπϊἐυιο/ἐπεἰπ Σπιτιού ΡΜώΐοί: @· βιιππω @οικω :Με

έ!ΙΜ&8Μ , Οοίο-πεπβε!είΖ'ο @· Ρωιεπε.‹ οι·ιαβεί απΜεΙυβ

ΜΝ οποιοι: , Θε ω: ιίέωυβε ΜΜΜ |ιέπε οι ἰι2εἰ#βφ6Ψ/πι°ἔε

_βά ές/2ν2[Με μ·φοπεκτέόπε , ρφωεεπω Βοιπέκαε Μ

ποσςπιέπε :αμε ω: > βια: Μ:: &επιΣπΜπαε με”, αυτι

19ιιτιέϋπ.ιρω Μ μεσω Μάιιαν·ε ε εε πεβατέωπ άσί2!πα

Μιπἰί Μίπιππι , απορια ματι ωιάἰεκεἐωπμψ Μ2€7Φαί24

4ΐζ[|ς97ις. Ε: |έσετ Μβοσέπάεώΐέ @Με Τκι·οποιήε κακιά, :σε



Ρ Κ Α? Έ. ή Τ Ι Ο:

Βο!οπΜβ Θα!οβο ιιτοο!φήορο!ειο [Μοτο ι·οποοάσποι σκιά

άιιο!οιι: /οβι·οοοπο!: :ΜΜΜ : Ζω οι· Ποοιιοο Τ8Μουιβ.

τοοιοιιιιοο ρήοποιέβιοφοι , © άο οποιο ψ:: πιο! οοο!οβιο;

Τοι·οοεοβ: μα” ά Βοοιέπο μια :Μεσοι οοο!εβα τω

απο πάψω Μου: Βο!οοο: ι·οοιΡοι·οι ω οοο/εοπιιιοποοι,

@Μι τοπιο: άπο σο! σομιιιι: οοοι!έζοέ ά Τοι·οοεοβ:

ΜΜΜ: που οοοεοάοοιικιω·Μ»! Βο!οοι·οβ ο!οί!ο , μου:: )

Μου κιι!!ιιιοοιι: ιιοοφιιι:οι: : οποιο πάμε ι·οβιτοτ!ο ιο ήπιο.

ιοάιιοάιι=οι: Μοοοιοιοάοοι , οι έο/έοιιοπιιοιι: ιιιιάιοιιιτ.ζ

?Μακ έτιιοπο Βοοιιοιι: Ράριι οοοά μι· £0226°07'ά!άΜ πω:

Ιοο!οι οποά!δίιι Μάιο το”οιοοτί , οίπιτ!οιιο: (ά ά![2Χά

ι2οοο: οι»! Μάο έ:: Ρ!8πο οοοοβοι·έο !2οοπιιιι: ε: Ρ!επέιι:

ιο:ο!!οκέτ , οιάθιι: Μάτι: εογι!οοιιι: 2οιο!!ο!ϊι1: , οι! άσο”.

»ΜΜΜ πιοάοοι βοιοο!!ιιοι =οο!ιιιι οοοιβοοι·ιοιι: μ·ορο

πιο. Σα! ιιοπιοι πάω» μιά: οιιοπο: , 2ο: ιιά Μισο:

ά!!ιοι έο:οι:ιι=υέι. Ρ'οι·ιιοι σου: «ιά ιι!ι!οιοοι πιο!! ΡΜ:: Με

?Μοτο μ·οβοοπ , ρω πιοιιοιι!! βάνω Βοοποο: Ικοοαοι

τω: : βοιν·έοιι: ο! ιιββοοιιοο: , βοιοοιιιιοι οοοικι !)ο..

!οποπ/έοι οοο!οβιο: [πο Τοι·οοοιιβ οοο!οβιι βοιιοάο Ράμπο:

β!! “πιο μοι!!! ρ·οοιικοοιιυέ:. Ροι·ι·ο 5ιιττ1τηιιε Ροπή

ί:εκ ίἑπτειιτἰειι·η Ρ:οηιιτιιιιιτιιτι1ε :τα εΧο:Ϊι1εΙεἔἱτιιι· αμκ!

Μο.ττΒ:οιιπ1 Πιτ:: π! απιιιιιτι 1199. Βο!οιιι Βο!οοβ:,Ζιιιιι

άσοι Τοι·οποπο:. Αἀόἱτ ΚοΒετιιε ε1ιιοά απο Βο!οποο!”:

ο!εοΐο: σοοικι/έβοιοοιιοοι κοιτάω ιιιιά2:οφοι , ιιιτοοιιι:_,

που ίοιοιοι·ίιο , ασ ιι·έ!!ι: ο!ιιΜποιο ,`ιιά Ρ7'ι8/έ72!!ά772 13ο

Μο! μοι ποιά/λ· , ε: β =οο!ιοι: άεοοιιιοπ , @ο Βοοιιοο

Ραμ: Οο!οποο/έοι οοο!οβιοπ ο·οβοοιι··οέι. Μ! Βοοιιοπ:Ράμι,

οπο: Με -·οιά!Κοι , “ή” :Μπι ι·ι%>οοάίτ :Τα .:7»οοβ4:

ο: , Θ τι· :μοβ πιο ο.ισέ22:. !!!ιιά [άσσο ιιο/Ξμοοιο(Μι

!!οιοπιιι οιιοά πο!ιιοιιι: ει! πω: μια. Το: οι ·τάποιο

@οι οοοά!οοιιο μιεειοέιοο: > οι μι!! «·οοιιιιιοπσοηθι3

Μ

ω



τ), Η τα? τ: Α Τ Ι-α·

ότ'ατα ατο αασβέφτ]δορυ Τααοαταβ , τα-β·α αααττααέτα2α ατα

ακί φαω; , ωαατ εκσα/'αττοαε ροΠαααέτα ) τατααααατ ναί

ατετασΡο!έτααατα :ααα , απεατααα.τ ώ ααβ ›αααα.τ εοα/Σ
ααττυατ.τ ασσαία:.- τ τ *

Ηττα ταταιατι τοτταε εετεαετττατα εοαττονετίαε , εαταετ Με Αότει ε:: αιτετττντε εεετεΠα ΤατοαεαΠεἔι ατε εττττει;

ετεαεε Ρττταιτατ ααατα.αττειττ ετατττττ ντττΒεαετττ Οατσααπί:

εταίττεατ εεετεΠεε εεια0ατετ , αυτ εε τατατιιΙττο ααα το:

ταατ οτστατττ , τα! ατ ΡαταΙτετ ταττε ταεο. ορετα ττετεατ ααα

τεταετ αοττειταε είτ : ττεταττε (Π. νττα Ποιαταο παταω,

αατ εοτατα εαττοτττεατ εοαττατττεττα ταιαεΒατ , δ: ατο

τατττειτα ατακα, ίεετ τα ααα Ρτεείεττττα Βεαενατεατττι,
εει ταεεατα εατατααατεεινττ.τ @παντα ειατετα ε:: Με

αοαααΠει μια Πατ τα ΒεαεταΙτατα εοαετΙτατατα ετττττο

ιτε νατατιτει τ εε. αταττοαττααε τεεαττετε ααότατεε αττατ

ταεταατ ντττ ττοότττττται , ἑι ααοταατ αυτα δε εοαττττο

απατα Ρτατττατατα ταεοταατ ιαττοαεε τ:αεττε Ρεαττεατ:
τ ααα ατ τοτε. εετεαετττατεε Ηττα ίεττεε αειαεατατ· , :ατα

ατ αατααε ττεταατ ΜΒαετιατι εοαετττα , ατττττ Με τα ατα-τ

τεττει τιειαεαιττ ς1αοά ἔι αοατε ττεαττει·εατ. Αττττε ααοετ

αοααιτττετ ααα ταεταατειιτα ατε. εοττεττττααε τοεει , ααα

ταετττεττα1τιααταότεεαειατ. @ανετα απατα :τα τα

αοεεαττα ίεατεαττατα τεττααατατ Λέτε -› ετα νεταττ τω:

ταοααταεατα-τιτττ-εεετείτατ Τατοαεαττε ταεαετο δε εοαΣτ

τττατεταττο τττοαε:τ. εοαττετεται·τ ττετσεατ. ]ειτα νετο αατετ

τεταττετα ατττττετττε εΧ ετα Ρετετρτ Ρώτα τ τοαΒε ταετταα

«τα τεόττοαε τταειατ εττ αι·ειττοττε ταεει όεατεττεαττεατ ντττ

ττττετειττ.' ΙΠαετ τα Ρτταττε αατετνειαάατα ε1αετατττα τα

εεετεΠετ Ται·οαεαίτ ντααετττ δ: αετΓενετανετττ ετατταα.ττ

τατταε εεετείττε ττττετατταετ, ατ εαττεοατ ααα ατα α ατε;

· τταΡοτττειαο ΡατίεαττΒαε οταατααε ε_οταατανταεττιΙτααε

εαττεαΡτα



`

ο ο ο» π ·9Ε;-,Ρ το· π: ο

εΡἰΪοοΡἱοοτὸἰοοτειιτυτ. @πιο νει·ο·ΐιιδι·οΒοΒοοτιιω· ο

ἐ ωεττο]ΕοΙ1τοιιο ποπ Μοτο , ΐοοΙ ετὶειωΕοΒ ὶΡίἱιιἐ εο·· -

ΦΙοίἰοο ετ οοιοΠάεπτ5ει_ο οι; Με @Με οο1Ιο οΓ_οεε :

οιιπι παρκο Στά: _οι·£οἱοΡὶἱἔΩΡΑΙὶ, ΐυδτοΒοοε:ο .οοοΙο:

Με ΡοΠοτο άοΙΙ1οιιτο , ΡτοΡι·5ιπο ΗΜ εΙ1Βοοι·οο ορἱίοο-:

?πιο που ΡοΠεοι: αΒἴοιιο Ροποπο ()οο5,τιιΕ Τιπ·οοειμ

ο ,_ οιηιιε οτε: ©ιεδωΙο ©035Εμποτο Φώτα-ι

τὶοοὶ &οτ1ΦΡΝ258οϊοπ οι οοοΙοΠο 11οποποο

8επίἱ ο ὶι1 Κοτοοπθ ὁ8ῶὶΡ11ο4πι·ᾶπκοΒο:ο £οτ£οοἰ Μια °

8ιιπ1ωἰ ΡοιιοΒοοο, ιιο οοηΒοτ ἔκ ΒιιΠο Ευοὶὶ ρορο Με

8ο ο:: οΡἰΙὶοΙο εοοΙοί-ιο Καπο;; ιο ω Βοοεοωο.Βοοίξου

Με οπο: ιιοΒ;1 1;οοι5οο[ο112αΜετω ἐϋοὁοε‹τοροεζ.
Η Η' @ο ~ ο ξειιιίΞιω ΐι1Μοετο όοκ5ωιιε Μάσα (

ο” ιε_ αεοεαΜ1,€,ω 1 ο.

@ο οΡοτε Ρτετἱιιτο. ο ΗἰΠοίζΒτοοὶοοο ΚοεοΙΙ1888Π& Β '

α! ειιιηιιτο ιι”. ΡοΒοίοοφω Κ2σὐοπιΪί Εὐτοἰοοπῇ`: ορἄζ

καφέ , οκοποοικ.ούθωτι1ο Βοα·οοβ.τοΖοέϊμβ:: ·Κοέαβοσ

άε“ΩΜεττοε οπἔοάὶοεοκω Εέςοοοοπβ.τ .οτ ορω·αρκη_

Ε6ωἰωῇ#ω 1 ?οιμ·ο/έποιω βατ _ωμιοΙο _ Κοτοττω.._ -

εοφ' , οοοοπιο_β‹ἰο , ε: οκοπέωιω πιο: οΖο6ϊ'έοπο μου»

Μοι97έ ΡΜπο ‹ὶ 6°οπο!ο 1-απο: οεοοοοὶοὐοτ . «ο-ο·οο«ο

οφέιαΙο ω:1]ΐ7°ΜοΙΜ , Μ. οοο!οβο Κ02οπποεοπβ ‹ἰοάπο 6°ορέια!έ ο!» ΤΕ. φοίηυο Βοροοπύ' @ο οΜ2καιω

έ:: ω·οϋπέθα.τ $ομαπϋπο , @· ίπ ασβέπο ωπβ·σπιτα.τ ώ

οσάο»:._ ^ · Δ· ' ο ν π ο

8οουυοτυτ νΑΜο θα ο 1 π. 1 .ο ,ο οιιοοοϊίου]ιιο· 1ι--ι.

ιιτἰΗεεωε οπο Ροτει·ιωτ τιιιηοά?ὶΙΙυΠτορὸεπΩωθοτοω,ωΣ:' α”.

εκατο ειά πιστα 5ο ιτιεΙἰιιὲ- Ιτιί:οι·πιοπάοο, -Ροκουττι Ισ.

:πιο :εποε οοπο1Ιἰιπτι οιΡοά ΒοτιοὶΙιπη νΙΙΙειω οποιο ·

8;4. οε!οΒτοειιπι ~| οοοΗτωοιπάει Ρνοοίεττἰιο ΑΜΒ..

ΙουΠε ωοτιοΠοτϋ Ρτ1νΗο8ἰει , εμε οοτἱοτὶ ,οποιο Εστω

Ροκ ετα: :οΙο ζιιονοηει·ο οοπειΒο.κιωτ εΡΙΓοοΡζΩειιτυ

|



ει» ιι σ” γι ιι· 1 οι ~

ιιισιιειιιΞε : :κισσα Ειιι·οιι Ρι·ιισι:οι·σιιι ι·ο8ιε ,- ιιΒοι·τε.Ξ

στι» ὰ: ιιιιιιισιιιτειιεε Ριεσδιτι- ιιισικιιισιιι απο ιι το σσειιι·ι

ιι @ισ Ρι:ιτιιει:σίιοιιισσσ οοιιιιιιιιιιιτειε τσιιισιο.ι·ι πειτε έσω

:ασια ιιιιιισσιιι οοιιιιιιονειιιιτ , ιιισσε-·ιισ ίΕοσιιοε-ιιι:

Ροιιιιισιιι ὁ. Ωειιοιιισσεσίιε ειιιιιιιιιιε ισεο ισειιιετοι:

πιοιισειιοε Ασιιοιειιιἔε , μπω ι·σειιι [σι Ριεείσιοε εΡσει

Βοιιοιισπι νιιιειιιι ι:οιι8ισειιιι ; σσι να οιιιιιισιιι ιΕι·ι:

ιοεσιτι Ρι·αι:ειιιιει ωοωιωι ιιιι·ιι ιιιισιιιει·ιιτει μαπα.»

Βετο (καπ ιιιιιΧεισιιτ ,ι Ρι·οιιτιιισσε ισσιωΡιιοιιισσ:+

ιιιιιιεινει·σιιι. νε:ι·σειι εισι Αιιιιιι:οιιι ει: Οειιοιιιει

11οιιδίσεςοΠιι ΚοΒοι·τσε εΡιίἐοΡσε , οοικ:ιιιι ιιοιιιι

ιι€2:1°ειο Ρειι·ει·έτ οσοι ιΡι·ενιΓιετ , αει ι'αιειιι ΑΡοιιο

ιισειιιιτοιιιιι8ιτ·, εισάοι·ιτατε ό: ιεινοτε , εισο εισαι Μ.

ι:οιεσιιι ΡειΡειιιι Ροιισισειτ , εξω. Ιε ισιι:οΡιιε σΡιιι:οΡι

θσειειιε , στ8εστεε σε! Ωειτοισιτι ιε8εττι , ω εΡιΓοοΡοε

(Ξειιιι::, δ: σει ιιιοιιειοιιοε ιΡτω , ιιαιιτ εΡιιιοιειε ι φαι·

:σπιτι θειιΙιεειιιοισιιι σΡιιι:οροι·σιτι οοιιοιιιο ισ ιοι:ο

φα άέσέπαι· Ρ:]ἰι1ι· ι:οιινοσειιιιιο ιοεσιιι Ρτει:ιιστε Ροτσε.

τσιπ , σιιι6ιιβωι ΡτοΡτ€ι° 5σιτιιτιι Ροιιτιιιοιε εισόιοι·ιτει

και ιιιοιιεισιιοισιιι ριέ=υ2Ζεέέο πνιι:επιιθω. .ι ναισιιι

έπ.47ισέϊ'έ: ΜΜΜ ιιιιιΒου·ίωιέισσ.ι ΜΜΜ» Η πεεπτέοποπ

πέσω , αρρι·οθα:πω ε; σοπ[Μια:πιπ ε/ι σύ Μωβ” ,ιίεστεεπω > ει: ιιὐ/ἐστσι Θ ειπα», θα οι:έεπιπι: βισαβ;

πι· , ἰιιἱρ/ἰωι βιθ/δι·έρτιοπέίναι μοιππι πιθοπιπυιτ. Μ,

8: Με Νιεοισσε°‹ιε κι νει·ιιο.το Ρετ (Ζειτοιστιι τε:8ειτι

αστειο: Βάσω , Κριισιτσιιι σΡιιι:οΡσιιι οοιιιΡιτιοσιτ , δε

ιιιοιισειιοι·σιιι Ρι·ινιιε ισ ειΡοιιοιιεει εισόιοιιτστε οοιιιιτ

ιιι:ινιτ , ειιιιιε ειιιιΡιι ιιιιιε επι σΡΐίι:οροε θεμα ιιιτειιεἱ

σειε τει-σα; Βιιιιιοιισισε ισ οοιιι:ι ιοι·σιιι θα σε τοιιι.ι. ι

Η (Ζοιπ:ιιισιτι νιειιιιειιισ ινιι:ι. τειιιΡοιτ Νιωσι ΡειΡω

Πι ς€ι€ιιιιιισιτι σ.εινειισε 5ιισοιιιικοέ , εισι ιιιει καψω



Β 11 »Ε τα τα τ: τ α

Πατοαοφοϊοίιατιιι Μάιο άοτιιτραΒατιτ ,, ι Μ: Επι:: ·8ι Ε...

Ε. οατάιιιαΙι ότι δοάτα ΑΡο1το!ιοα: τα τα ιαα Ι.ο8ατο
οτααέιτιιττι θιι(Το οοτιιιοιττιιια, ω; Ηοτττιιατιιιι νιοτιτιοτιίτε Ε

τιοοοίἱατ ατιτιΡτιτιε ΐοοΙοτιΒιιε τοττιοάιιιττι αΒάτιοά ατα Π

ί:οι·τι ΡοΠοτ :τιιαιάο 8τ ρτοΡτοτ Πττιοτιιαττι αΙιατιιιο ω..

:Μπα α Τιια ΐοάο άοτιιτΒατι1ε οί): , τιιιοιτι ·οτιαιιτι Ροίτοα

ἱτιΡοοτιΙτ_οτιτοτιι Οτο8οτιιια 'ΠΙ, τα . Θτιαάτι Ρωτιιαιια

ατιτιο Μπραντ. οιτοοττιταυτιιοανιτ Με νοτΒιε τ ?τακτοπ

_βατι ετάοατιω ΗΜαπτιπποη ται/ία άφοβακι Παπο- ο

:Με , τ>τήκτέέα, ατύΙοδή.τ_,;ω φθ|έ$ββ ,απτά Ρ?Μπετια

[Με τα!εβαττηέωβαραση άα#βέτ , τ:τωπυκκαίαπω τ
Ε: .ορτ:!τβιτ -Κσητια:Μία ό) Ιταυτοἐ_ μαΧάτωστή , η

ε;; ως οστ:«φωττ·έτ ,ο άττήτωπι έπτετάέτύπω.τ Μίτέτουι.

@σε οοτιοΠ1τττοα_τατιταττι σαιιοτιοα τιστοιε τοΡταΓοτια

@το οοάοιττ)τιιο. ταοτιαίτοτττ5. ΑΠαττιτ Αιιάοἔαατοιιίἱχ

άμεσα αΙτοταΡώ ωςιιίο τη - οοιιττὶἱΙο Τι1τοιιτε οο!οΒτατο
Μοτο 8τοτιιια-τιιια τοτιονανττ.· ' ' _ττ ° _ τ ά .

α Ατιτττ1ιιαα Νοττιιατιταρτιιττι τ:τιιιίιιοτιιάττιοα 8: ιατιτω·.

Μοτο ΐι1ΒΡΦάττανάτπιτ.φοάοτ Ι·ιτΜιοττιοτ:α 8. »παταω

Ιτα Μ τρτττοαισάτιατιτα - -ΗιαίαΙα νινιΙΙο1τω ΑτιΒΙοττττπ

τομ απατα Μ·Ι.ιΧΧΧωέοΠΗΓΦ$Μ261οτύιιτά·τιίάστιοϋ.ιο·

αραιά Ι.ιΙΙοΒοτιατιι_3 · οιιιιταάοετοττα το ΜιοτιαοΙιτιο οι»

Με: απο τοποσ Μ>Μιτιιτιιτ , ιιτ @τα £ταΙι (Μάο.

ΕΚΟ νιτατι-κιμι οιιιίάοι:τι οοτιοιιιήσατιοτιοα·άτι ·Ητρτοτιατ

οοο!οΠα1Βοαάιοτοατ.1 ιιιΐοτυιτ α; τιο ατι αΙιττοοτιοιΙιο.

:και οοιΙοοτοττΒιια Ρτα:τοταιΜαα Ιτιιττιιιιι ταιτιοτι

τα `οοΙΙο6τοτο_ αΠάτιοτ απατα@τω Μάο Μάο

.τιιτ, οιιτιι·ῇατιι οΒϋΠοτ'ΣΝιτιο!πιιια Ρτιττιτια ΑτιεΙοττιπι

απο:: τ1τιτατιτιο ιο87. άτοττι οΙαιιίιτοιτττοττιιιτιι , 8: το.
ΒτιατοτάἰΙΙιιαοῇιιε νιΙ!οιττιω. ' ο

ΕΣ οσά©πτ οοάιοο Ρτοτοτιπιιτε 6οαιιοτιοα οοιιοιΙϋ ο

Ϊ Η



. 'Γ·Β)Ε'ἙΧ_Ϊ.ἴ0ὲἔ _ ~

Κειυευβε Μ: Ευἔευἰό-ΙΙΙἑδεΤυτουευίἱ$«Ιω ΙΙΙ. ἰυ εάΜε άου&ευυε'Ρταε:ΜΜποε. Όουεί!υιαί

ΒειυευΠε ευυο ΜεΧι.ν €ιωπάθε:ίυε-ΟΗΕεττυποαπο.

τευυιάτ Ρὶὅὶεινοτυτυ ευεϊΠ:υετττ εε!εΒυειευάτ :Με ε; ευῇυε

εευουεε οπιυεε :υ εουεὶΙἰοτυτυ υΙτ-ἰτυει ευΜουε νυ!..

εευοε , Βι:ει:ει· ν. ΙΧ.:8οἐξΙ-Ι.·ευΒΒοευεεάέκ-#υοΗετξ

:Η υε 1 υ ει· ΧΧ”. υου ίε:έυπιυε ό :ιόεεΙυ (Σου:

εἰΞἰ ΤυτοξευΠε ε:ιο1ουε©-όεεεω Ροίὶ ΔἔυἰὶἘεΙιυυἐυ

ΝευΒ::8ευΒυπ ευυ!ευυυτ Βυυυε 8ο Ιουουυεε Με”.

Τυτουευίἱε εεεΙεἴπε εευουὶευε 8: Ρτεεεειποι· , εΙυΞΒυε

υυἀεεἱυιυε εειυου ειεεεΙΒΜυ ευΜουε Ι.ειΒοε:ιυε , Πιο.

Ρτο!υυτειτε :Νοε εΙεεεωΡευε'ίυΡει·ευε Αυ: ετἰευυ :ιι-που

Ρει·ο εοεΠεε ευτυ :Με υονειυ` , εΙυοε Με Ρτοΐεε:τυυε ό

κ.

κ τεΡετὶτυτ-,ν-Ϊεά εκ εόΜε υουυυ!Ιοε οιτυττΙε. Μ

-”. ο 8Φ;ιτιι·ω 5κευοοιιιω ιι ε ε π. εε ιαε-Οοπετ.ικέ
το

Ι ν.

Αυί ω. Μι

"Μ δ,”,(Με ΦΗΜΗ ε: Νευί:ι·πι ΤυτουΙε τεΡει·ἱ ὸεΓε:ὶΡτε. εκ'νερ

ΕεεΙε α: Οοο·

Παυτἰευίἰσ ἰυ

ΝευΙΙ:ια.

τετ: εοευεε εεεΙεΠε Β. Μετα ο:: Ουευεει:υΡο οΠοεείπι

ΤτεεοτευΠε :κι υυυοι·ὶ Βτυειτιυἰει Ρι·ορτΙ:ι !υ:ι-υυ (Πει

~ :5Πἱτυὶ νΜ Ρετ:: ΜευειτεΗ εΜε Τυτοιυεὶ , εΙυεπι μια

ε:ε··σ.οΙυυε σ.υιυε ὲ”νὶνΙε ει·ευτυπι ὸο!ευτ ν1ι·ὶ Ηττε

αευ. Ηὶε υπ Ιὶετυτἰε9ειιτυ πυυΙι:ο. οΒΓετν:ιτυ υΙΒικι οε;.

ευπευτ, 1Πυά υτΡι·1υυε εουδάει·ειυόυτυ εΠ ουοά σε

[Με μ.. άεεει·υυ:υι·. άε:Βιε:εκκΗε ΙιοΙΗἰε εκ βπυποπ:ο

απ:: πιο" :Μάϊο @αυτο ίἰιετἰτ Με ἰυ τε νετε:υπι

πιουειευοτυπι τεΙἱΒἱο :Με ὁείετἱΡΠπιυε ἰυ Βετο ›..τ!ε

Αυτ1εΙυΙε κυουσ.ευο:υιπ άτυπο. νει·υτυ Ιιευε ευεει

:ιΜτε:Ιευιἴεετἰίἰοἐᾶ ΡταΡατευυπ11 ΪοΙΙἰε-ἰτυἀὶυεω που

Μοτο Με κυου:ιευοι·υτυ ,ΙΜ εΙετἰεΙε οτυυ5Βυε ωτο

αυυυευ1 άεπιουί?ει·π.υτ :υπ Ρ:ειευτει. Η ε1υοό :ιτυΡΙἰυε

εουθττυατ Αυ!”εΙ:ηυε ΗενεΙΒει·8ευΠε ἰυ Πο. ε. :Πωσ

8οὶεἰΙ.τοπΜ3· Βοτυπι αφ. ω. .4Ρο:ίπε!έΞέψε πιτόπο.: μα· πωπω πο



Ρ Κ Ξ Ρ Ά ΪνΪιθ.

ασκοπα» , @· ε:: εΙεἐἰι;ι ἔπιπἱ.ι , Θ- ωπκέφυπιβώ!ιι ,'

ίπ β€Μ7ίο Μ 1942147402 &οβ2πω ΡΜφιΠ'ΔΜ'Ιϋ'. °5εεΙ δ6

Νικ! ΠιιΒιιΙ.ιιτι ει:ιειιτιοιιε ὸιΒιιιιιιι νιόετιιτ φα! αφ.

62.. φ Εκαετιι:ι-υιιέΗοιιο ειιιιιιτ : Μπακ:[φε/Ξανάω

τω· Με /ισπυκεπιππι μψ> ἱ:επιι·ἱ. Ηετο ιιιπιιτυπι ΗΜ

τειιιΡοι·ιΒιιε τιιεικιιτιο τιεοεπειτιο. επειτιτ , ΡτοΡτετ πιο- _

ιιοειιιι ειιιοτιιιιιάσ.τιι οιιιιιιοιιετιι , φι 5ποπιιιιειιτυπι -

-Εκττειιιεε-ιιιι&ιοτιιε :εισαι που ΡοίΤε εθιι·πιειΒειιτ , ὁ:

ιιιιιΒιιε «Διώ Παπ ἔι πιοΒιε άιόΕο. [Με Πι Μι. ι. ὰ: Απ,
ι:ιφϊε=Ει:οΙεΠει: ΚΜΒιιε εαΡ. 7. απ. 2.. - ν ·° ° .

- - Α π π· ιοΒιι8τΑ·ι·ιιτ.ι ιιιίιειιιε ιιιοιισ.Πει·ιι 8. Απ- ν.

` άοειιι :ιΡυά ΚοτοπιειΒιιιιι , ΙτιΡΡεόιτεινιτ πιιιιι νετιιε 2ι923:;:$ζ

εοφ:: ττιε.ειιιίδειτι ιιιοιιειΠοτιμ ιιι ιιο Μ εαΙοεπι Κα- ἴοξὁωζἔὶζξ::

ΒιιΙα 8. Βετιεόιάι ΠιΒιιοιιιιιιιιτ. Πο· εάιτει τειιιΡοτε

ινιάειιτιιι· , φο ιιιτιι€ι·ο. @Με 6: Μπι νι8ε:Β.ιιτ πι ω

'οβίἑτνειιιτιει , ιιιιιιΙεια: μια σ:οτιτιιιειιτ ειιιοό ειό πισω

έεΙιοε Βειιε 8: τειιΒιοΓε ιιιΠιτικιιόοε ιιοιι εοιιΐοι·ειτ. -

-· Οοπευιιτιιοικεε ι ωικοιιιοοιιιιικ ΚεφΙειιιιιιιι-ΐΤ _

αιιοτιειΡεετιι 5. ΙεισοΒι όσο Μοτιτεί:οι·τι ω όιαι:εΠ Με- α"(“""'1”
ικα Επιιοιιικ:ο·

εΙονιειιίἱ άειιιιιιε ει: πω. εοόιεε ΡειΡγι·ειοεσ Βιιι1ιοψε-;;;; ἔΐἐ2:

τα ιιιΠΒιιιε α:οΙείιε Τιιι·οιιειιίιε , ιιι φο φαι ειιιίδειιι αφ

.ιτιοιιειθετιι ΝεετοΙοφο οοιιτιιιειιτιιτ; Ε:: Με ΒιοιΙε ω- -

τεΙΙι€εε ειιιειΠε διοτι: [Μαιο. Οο.ιιοιιιοοι·ιιιιι ΚοΒιιΒιι·ιιιω

ιιιίΒτιπιφ φωτα Με: ειιιΠει·ιτειε , φαω άυτε ειΒΡει

ιιειιτιει , φιειπι Ενει·ιιιιι ;φωιιω , ίιΙετιιιιιιιι φαω
- ΜΜΜ , φαωπάει ίςοΗτιιόο: :ιόσο ιιτ ἐι ΟΙΡ:ετοιειι

-ίιυιιι Ρήιιιεινινειιόι :Μαιο νικ ιτι ιιΠει. το όιίξι·ι·:Ρα
_ φοιτ , πρωτη ιιίςιιε φαω Με ιτι ΩοτιδιετιιόιιιιΒιιε Επί:

εδω ιιι2ι·ιιιιτιιιι: Η ειναιω ιιισ.ι·8ιτιειιι ειιιιιοτειτε ιιοιι

χΡι·πτετιιιιιτιιιιι1ε. Ιιιεε:ιιτετιι Ι111ΠΟ ειιιΠετιοτιε νιτε τἱΒο..

-+1'ΒΣΠ Βοάιε οοιιιΡειιθωτ θειιιοιιι€ι τοΒιιΙειΕεε γειι·ιιε αφ

 

`



Ρ Κ Ε 'Ε' ά Τ ί Θ.

Ρ:·οΧιτ:ιι ίΞιΙι:τεπ1 οί;ΗεΠε απ: :πτει·ικιι·υ_Μ ν:ττι1τιι-113 Η06

ΗΒι18: τ1ικιι·ιιω ώστε: ιιιιἰνε:ἴειω εεεΙεΠαω άεωι:Ιοει:

ΟειΙΜ:ωπι εοπἔτεἔειτἱο τείοτπιατει. Ροττο :κι Βικιτ:ειω .

|εόὶοτιιω Ι·ιε.ε ΒουΓιιειιιό::ιεε δώσετε:: ά:Π::ι:ώωιιε ω- °

 
_ ρἰτυΗε , Ίι:ΕΒιιε Πισω οιιηικ Ρ:25:1ωιιε τ:τιιΙυπι. ,

ΒΜΗ1ξέη“ Νοκ @ΜΜΜ Με κι νοΙιιπύτιε!οουω οσε:ι:Ρειικ

=ι>Έ[22:ξωέπ Μιεοιπ.ι.ωεμ ::1>ιετοι:1ιι:Μ. Μ· ιειι>ι.οωμ:υμε

5ΡΜΙ_ ",,,,_6_φ12 μα: ωκκώκ: [κι βασικα· ιΠΑοΒετι:πιο 5 κιΙεΒιο

με· ιοΒατιιε ώ αΙ:εΙυειρόο 5υπιπ:ιι:Ρουυ:ίσκ εκει:ιε!ε:

Ρ8Ρ8 νΙΙ.Οατά:ικιΙεω Βοηει ει!!ο:1ιιεπε. _.:10ιυκ κα· , ω.

.9ι:ϊτ , βκ8κ!κήκ@κι ,· Θκιβου·έκ.εκιβε!ακ2: ωκκέκυκ :αν

κύκκε ε/ί. Μπα· :Με Ρει8. η. ΜΝ:: ΩΒετεειιτι·ΚοΒετά

· Νοτππω:ιηοτυιπ άιιε1ε , ω:: ι::ςο:.]ικϋτΒ οπο: νΗΙε.τεπ

& πποπειίἔετἰωπ , κιιοά ΗΕ:α:ιιισηΒιιω ιποπειε::ιοτιιω

ω::ιτ,4:ιΓ::1611ωοΠω1ιεω εοετιοΒἰιιω ετἰΒετο οο8ἰω.

κα, ΕΒτοὶοεπἴεω 5. Ταυτ1ιιἰειΒΒειτἰειω :τι εοωΡεπί-εω

ΕὶΟΠΒΙΙΙ π1οποί):ετΙο Ράειππουδ ΓυΒῇεοἱ: , ειιῇυε μπώ

ΈοΗτηοάωπ οΕΕεάει ι1Γ:ι:ε Μ τω: οτε. Ο:ΠεΒετε: αβ

ε :Με ΕΒτσἰεεπίἱμΊιιὶἑιΡΙῶαππεπ πω: :ιι€ο εαπ: ΗΕ:

ι·ειν1τ ,ε οι: αϋΐο:ττιμε ει: ΒεενΜΒτου:εο τω. Β:ΒΙ1οτΙπ:ειε

·Βἰεοτὶεπεεεὶιικὶιιο.ειἑὶ ακουω Μοο1.ν. Εεεε Ιε€ο:0ἰκἱ:

κακο κκ·σκοκκώβεύετικ: κκ:: Δ”. Τκκκκί Εύκοέσεκβ: ,.

·κα:ίσκε Πιι!!έαι: , :Μάι κ: α·κέέυκίκε σκοκκ/Μ·έέ κκκέ: αφ.

Ηέσκαοκκ θε:·ίκικ :ὶ /κύ/σέΐίσκε Ρξ/ἰ·κκκεκβκ›κ|ἔἰἰιέ:εκ ἄ

θεκκωτ : κακοόέκκι κακή.ε/ίικ::κυβ: σἰστκτκσἰκκἱε, αφ..

@κα κίαιωκεα›κ Σ. Τιικήκέ @Η βεί: , κ:οκα:ΐικ·έκκ: Θ'

κι:: κκ·κ:ίκω έκτο:: Μ και:: κάκΐσκ: |κ·κάσκεσηεά :ακί

τα· :ἰ26οΜΦἱ£ , Φάκου:: ε: |οφ>βοκε: κκκ:κρΖκυ·έκεκε σκακι.

ρακι·υέ: @- κκ: πω:: :ιεκπέβτά2 , Μακ: 7°8|:ἔἱυκ£

|:οκι]ιθι:ε κο!!εκκ: : ω ίκ έ:: Νιιωἰἰ: Οωκἰκἱ

:κ στι:: β22: > καρέ: ρέει: οκτκὶὐκ: σα·|ςβιέΐίκ: /άτ



Ρ Κ έ” Ε' Α Τ' Ϊ Ο.

οπισκεπώ· , ωὶἔπιοἰ: έ /ἑοιιΙο , σαι/κι: ιιπἰπω μοριίσἔ

πο· πιἐ/ἐοἰεοπἰὶ‹ι ΜΖωιω·έ: › απ” , οποιοι , απου.

Μονο Με οΡτΞωἰ οοΒοτὶε οΙοεΙυτο Ρτωτοτοοοόπω

ποπ Με. Ρει8. 7ο. Ιιειοοε πιδοτιοπ1 5τοΡΒοιιἰ νἰοιιοοο..

Πε ειτοΒἰοΡὶΪοοΡἰ οΡἰίἱοΙειοπ οο[ ΑΙΒοτὶουττι ΟΡοοιιίοτ11

οΡἰίἑοΡιι:τι 8ο 5οά1ε ΑΡοΠοΗοω ὶο θειΠἰει Ιοοειτυπ1,

ευρο οΡο ιιτουποο!ιιο οοοῇοοτο Ικα απ· οτ Βοιωτοπ

τοεπιοτιπτι θει!Ηει ΩΜὶίἱἱοοει τιοπιοιι ὶΡΠιιε άοΠάοτοτυτ

ὶο νἰοοοοοίὶιιω οτοΒΞοΡὶίοοΡοτιιπι οειτοΙο ο. @πα

απώτατο οΒΞωροϋτο. ΠΜ οτἰτοἰοει, οιιὶοιιε (ἐξ: αουτ

εατο οἰτατικ τοουίἐνὶτ , ω άοοοδωε , δ: Ροίὶοει Πι

8. ΕΜΗ τοοικι&οι·Ιιτοπ ο ι·οοο ἰτ , ιιβἐ ΠττοτΙο Με απο

οοοίοΙειτι1ε οΡοΡοττιιε νοοοτειἱὶΙἰε , ίξτ1Ρτε.ο.ά απο ο”

ΡεοΙο ο.. ΗΒ. ;. νοι·ιπο Επι: οοΠτ1 Βι1]ι1ε νοΙυιοἱπἰε μια

πιεικἰττιιιτο άοοοι·οπι ειοοὶΡὶτ ο:: νειι·ϋε ΑόΒε άο (Σφά

νΙτατο ]οοειτιοΙε Ρι·ειτιοοτικο τοΒὶε , ουκ (ἱἱειτἰίδιοο νὶτο

Βοποτιο ΒαΔτοαπ Β0ὅἙοτἰ 8οτοοο1οο 8ο ΡειτοοΒἰοΙὶε

οοοΙοίἰε 5. Εειιιτοτπἰὶ ΚοτοοπειΒοιαδε ΚοοΕοιά ὸἰ8ιιὶΙΙὶ

πιο , όοοοτο πιο Βιτοοι· , ευρο οπιοἰ:ι Ιο πιο οοικονοέ

Ειπα οίἱἰεὶει 1111Πει υιπουειτο οτετἱο οκοΙ!εειτο Ροτοτίτ.

Ηιετ οκ ι Α Μ ΜιοΗιοοιοοοκιιΜ ΚοτοΜΔιοοΝ- 7 ΠΠ.

ειιιΜ άοΓοτησΠ οκ :οειουἴοτἰΡτο οοἀὶοο Ποττιὶοἰ Ισ Τελ οἄἑΒἔΞζ]οἱ'·

ἰἰο›· ιτιοτιαΠοτἱ1 Κοτοιοο8οοίἱε5. Αυὸοοοἰ ωαἔοἰ Ρτἰο- ἑζ:'£¦ἑ°:'°'"

ω, ὶρίἱιιε :ιιιόὶοτἰε τοτοΡοι·ο οικιι·.πο. @ο ειιιτοτο οι».

δΕστ Με Ϊοοτὶι: , οοττο τιοοἰε που οοτιΡω:, ιτιοοειοΒι1το

τοιωοοΑπόοοοοπΠε οοοοοΒἰἰ ΗιἰίΪο οοοῇἰοἱο οκ Με οσε,

οι: Μπα ο ]οΙπειιιτιο ειτοΗὶοΡἰΪοοΡο νΞ τοοικιοΜε , οι ὶΡἴο

δ; Απάοοο1·ΕοΙϊο , ἰο Μι ΙΡΠιιε οοο!οΠοι , τοί:οτο Μ: Η...

πω. Μπι ιαπιοιισ.το ὸο το «ο οοοοἱοο οοΒιιἰε;ι ,

απο οποτί:οπ Ιοοοάτιιι·.· Ηε111ο :οικω ΜΡ:οι·ωπ ρι·οίΞι Μ

π1οπο άοΐοτΕΡΠ:: πιοττΙαιω ομοσ! ιιώ1ΙΠοΒιιΙειτο οσο-Ξ
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τἰττετετ Ρτετεττ·τττΠτττιιε , ττοττττιιΙΙοε τειτττιιτττ νετΓιιε ττιιἰτ

εΙε ΙἱτΒΓεειιτἰε εττετττεΡτίεορτε εΠνει·Πε τετττΡοττΒιιε Ρωτ

τττοάι1ττι ειάεΙτττ (Με , τεί:εττε εοτττετπτ , τ1ιιτΒιιε εκ σ.Ιτο

Με. ετιειίδεττι Ι). τττει8τττ Ρτἰοτἰε όιιο Ει·ει8τττετττει ιτττιππ

άε Μειι1τττίο , ο.Ιτετιττττ όε Οάοττε (ι1βτι111Χττ11ι18. .

πΧ. ΗιεττοκτΑΜ Ενττττειοκτε ΜοΝΑετεκτι 5. Πο

ΗἱΠοτἰΔ ενετ
ρ ω... ,,,.,.,.Π_τιτ:Ντττ νετετιτε Ρετ Βτττειττττοε. 8: Νοττττειττττοε τε

δ· Ε1°“°'"· εττ τη τω. εοάτεε 5εύτττιτττετιίτε τττοικιΠετττ :τά εε.Ιοετττ

τω ττττττιεοΙοτυτπ 5. ΡΙοτετττττ , εοττττΙ1εττ1ι1ε Βτενεττι `

ΙττΠοττειττ1 Ρτττττοτιιτττ Βιιτιιε εοεττοΒὶτ ειΒΒο.τιιτττ , ΜΙ:

ιπειττττττε $τ8οτττε νττ1 Μι πειτε ττιιΙΙτ ίεειιττάτ , ετιιτ απ..

ται διετα Μετοττε-τττοττειίτετττ τττοττειεττιιε.
 

νΜΧέ Μ- ·νττ-ττΜ δ. Αυτιιτο1ιτε Μ: Ηιτ τοττε Κοτοτττε8εττίτ ειτ

;ττωττ.. εΒὶεΡἱΪεο ο άείετ1Ρτειτττ , ΙειΒοττ ιτε τττι1Με Πιάτα ειπε

Πτειττι ιτε ιόετεινετιιτιτ ΒοΗετττότ εοττττττι:ειτοτεε ετά πισι

Πε ΑΡττΠε εττετττ ποστ. Ηειττε ε:: ειυτο8τεΡΒο ΙΡἴο επε

Ρτειτττ ε!εόττ ττττΙττ ττοΙτετ ]ιιΙτειττιιε_ Βε!τιψ , νὶτ ετυόττιτε,.

τ1ιιτ απο τ τε τττιτΙτει Ι111ῇτ1ίττ1ο€Η ειτττηιιττεττε τττοττιι

τττετπει €ο1εΒετττ , εκ Πιο. ετβιτττάειττττε. Ραι1Ρεττειτειττ

τττεεττττ άττετε νοτιιττ.

. ττ τ.. _ Ι)ετττειιε Βετο τοττ1ο τἱιτετττ ἱτττΡοττἰτΜττττιτω ΗΒ

ωἴ'ἔζἴἔ:ἰ_ Έστω». Μπιτ Ιττττ.τετ τετ. Βττττοττττε Γαβ μετάβ

“ · απο (Ξτεἔοτττ ΡαΡω Χ Ι.°ἑι διιτΠεΙιττο άι· .ία Ρετεπε τω

ότοτε εο:τ:νσ τέειΙΙτεε εοττΪετὶΡτα·›, ερτ τεε. εἄεε φώτο

ττττεττττετατ , δ: ετικιτι1τττ τοττε Ρειτε τττει8ττει€ετέιτ , Ρτοιιτ

ντόετ:ττ ετπιττενττ. Ηετττε τττΠοττεττττ ττειότιιε Ϊιιτττ το Απ-.

όε8:ινετιίτε τττοττείτετττ δ. ΜΜΜ εοότεε τεττπΡοτε τω”.

ευέτοττε εκατειτο. Ηετε Ρει:ετε ΙεόΈοτεε ετιιεΗτοε εοτττ..

τττοττττοε νοτιτττ ετιιοε ιτε ατε [Με οτειττοτττΒι1ε ετότυνετ1τ

οβτττττε όερτεεοτ , ευειτετπιτε Ρτττττιτω Βι.ιττεεε τοτττιιττι.

@τη Πετ βεττεάΙΟ:τοττε ΡΙτιτε; ΜΗ ει.υ..1.........

` `. Ετ.εΝετω;
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ῳ~ειεΝοΗυε
ΕΟΝΤΕΝΤΟΜΙΜ ΙΝ ΤΟΜΟ ΡΙΚΙΜΟ

Νον.ΖΕ ο0ιιεστ1οΝ1ε

ΡΚΙΜΑ ΡΑΚΤΕ·

στου. Απ. Α Η ο 1·τ Ο ιι ι ε Ν τ ι ι ίζοππωοιιἰςοτἰιιτυ ΠΜ: Ι. ι

ουκ.. ει:: ΗΒΗ Η. 18

"”-ΧΧΧ· 8 Εῇυίἀεω νεώιε ‹Ιε Νατὶνὶιειτο ΒοιιιἱΜ 2.9

Πε εΡΜκτἱε 5ειΙνειτοτέε ιιοίΕτ5, κ μ,

Μ: Ττἱπἰτεικε, ϋω·

ΕκΡΙειοετὶο Νοπτἰιπιω Ποπιὶπἱ·, 33

Ο:ει:ἰοπεε , 5;

Ε:: Με. :Μέσο ἰπῇ`8υἰ: σου!ε/ΐω δ. Μω·ύπί Τ'ιιΜπεπ[.τ.

Απ!) Μαη· ΑΜΑ νΑΜΑ ω οΑυεΑ Ποιεισειε ΕΜ5ο0ΡΑτι18, Γεὶ!ὶοειΕρἰίἴ0Ϊαδγϋ0-·

όἱεει εοιιεΠἱἰ Τυ!ΙεπΠεαΡιπό 5εΡοπετὶειε σε! Βτἱτειιιιιἱᾶ εΡἰΓεοΡοε.- β

ΕΡἰΙὶοΙει Ι ΝΚοΙειὶ μια Ι. εκ! $ειΙοωσηεω Βτ1τοπιιω τ€8€τ11 ὰ: ε,οᾶὶοιιε

φΜ:οΡοτυπι δ: @το ωε:τοΡοΙἰτειποτυπ:, 4.0

ν ο ο ο ο τ. κ ν. Ερ5ίὶοΙε Π. €]ΠωΕττι π! ΞειΙοπποηεω Βτίι:οπιτττι τε8εω &: €ῇι18`ε0Ι1]ι1εε;η54.4,

β ΕρὶίἱοΙα ΙΙΙ. εμπίδειπ· ω! ει1ππάεπτ, > 4.;

1>ΦαπΧ"· ΕρΜ:ο!ει Ν. εμ1Γόεωειά ΡεΜιπωιιω ΠοἘεπΓεω ερἰἴεοριιω , 4.7

·1 1,00 =ΜΙ"Π1οεαπιικ ΡερεεΝ*ΙΠ. ερἰίὶοΜ Ισ π! εΡἰΓεοΡοε Βτὶτεπηἰε, ά: οτὸἑπειτἰε ειΒ

ιιτοοι.κνιιι._ Αἀτἱειι·ή Ραμ: Π. ερΜοΙα ω! Ηετατάιιω ἩτἐΪ1ἱ€ΡἱΓ£οΡυπιΤι1τοΠΕΜΒΜ,4.9

Εμιί”όσω ομίΕο!ει Δε! $ειΙοιποηεω τε8εω , :Μ ε1ι1εω πιἰττἰι ΒτεοΜιππ ΕεοΜε

εφε: Π!. · $ο

^"ω""”*"· Ηεο!οσο.ι·ο ειΒΒεω ωοιιειεΒὶε. μ

Εμ:Γάτα εΡἱίἱοΙα Π. απ! εοΐάεπτ. . _ Δ μ.

]σΒειπιιἰε-ΡΑΡε ΧΙΙΙ.ορίΠοΙο. Μ ιιηἰνετἴσε εΡἱίόεοΡοε Βτὶτειππἰα οἰτε:ὶοτἱε,Β

ἱ.εοπἰε ΡειΡε ΙΧ. ΘΡΗϊοΙει Μ ΡτἰιπὶΡεε Βτὶταιιοὶειε , 5η,

δτοΡΗειπὶ ΟετὸὶιπεΙΞε ΦΗΜΗ α! Ι. ΒοΙεπΓεπι :ιτι:ὶίὶὶτεπ:. Μ

(ΞτεΒο:Η ΡειΡα ν”. εΡιΗοΙει Ι. εε! ΎνἰΙΙεΙωι1ω Αυε'οτικ11 τε8εω, ό‹: Π.

πιοπἱει ,- Ισ-πιπίε 8: άεροίἰτἰοηε 1οΙποπεὶ ΠοΙεπβε εΡἱΓεοΡἱ δε οτώπω

Παπ: Ενοιαί ἰη εῇιτε Ιοει;τη , - ;7

η1:ΧΧΥπ. ΕῇυΓἀεητ εΡἱίὶοΙο Η. πιό ι:Ιετιπιπ 86 ΡοΡιιΙιιτι·ι ΠοΙεπΓεω ὁ: οτόΠισιήοπε

: Ενοιπϊ. 4 58

ΕμπΓάεω ΘΡΜο1ει ΙΙΙ. α! ΘΡἱΓ£ΟΡοε Βτἰωπιιὶε. Π: Ενειπο τοπκ1ικιω τηειτο.

Ρο!Μπο αΙΜκωτ τενετεπτὶεπι , ὰοκο μα. Τιιτοπεπίἱε εεεΙείἰα: ὁ.€Β

ο



@ΦΕΚ , . μ . Η 59'

·Ε)ιιΓΔεω εΡιΙὶοΙα Ν. α! ΒοάυΙΡΜω ει:εΒιεριΓεορυω Τιιτοπειιίἱεω , 911οά

ΒήιιΠε εΙυει·ειιυτ άε άπο Βο!επΠ ΡταίοΙΙ ΡειΙΙιο. 6;

Ε]υΓάεω εΡΞΙΙοΙει ν, Μ ννΙΙΙεΙωιιω ΛοΒΙοτι;ω κεεεω , εευΓεω Β..ι...Π.

ά οίΪ0:1 τεττεέλετί Ρετωἱ:τἱτ, ___-. 68

ω.κπνιιι. Εῇυἄ·ω ει:Ηϊ. ΊΠ.ειά (.οΙΉ·εόιιω Βεὸοιπειπἴετυ,ἀε.εῇιιἴἀεω ετ8ι1ωεπτἱ, 64_

Δ: ι. Χ χ Χ_ ΕυΓο:!εω εΡιΠοΙο. ΥΙΙ. ω! ΒτΙ:ειπποε ό: Τυι·ουεπΓεε , 6
υΙτΒωὶ μια Π. εΡὶίὶοΙει Ι. ω! ιιπἱνεκί-οε εΡἰΓεοΡοε Βτἱτειππἱα , άε εοικτεΠέ

Ρο.ΙΝο Βο!επίἱ ερὶΓεοΡο , ΓεΙνο μπε ΤιποιαεπΠε εεε!εΠα. 66

Ε)ιιΓάεπι ερΜοΙο. Π. α! ΡτἰιιεὶΡεε 8: ΡοΡιιΙιιππ ΠοΙειιίζε εεεΙείἱα , ιιτ ειΒΙειτα

η... Βοηε τεΙϊ5ιικιιπ, 67

"ω" υ:Βειιιἰ μια Π. 5ειι:επτἱο. ε!ε ΓυΒ)εᾶἰοιπε εεεΙείῖα Βο!επΠε ειά Τιποιιεπ
ίεπι , η 68

Ε7ιιΓάεω εΡὶίἙοΙει Π'. ει! υπἱνεκΓοε εΡἱΓεοΡοε Ρετ ·Βι·ὶ:ειππἰαω εοΜΗωτοε,

ο: Μια Γεπιειπἱεε [πικαπ , · 7;

βηΠΙΙεΙππ εΡἰΓεοΔΡὶ Ρὶᾶενἱεπίῖε τεΜπιοπωπι ά:: Γεωεπήο. ἱιι εοιιεὶΙὶοΩ!ει

τοτυοιπεπίἱ ε. νετΠπη Πο!επΐεω Ισ.τε. , 7;

ΡειΓο!ιειΙΙε ΡειΡα ΙΙ.εΡΜοΙα Ι. π! ΓυΠ·Έε8.ιηεοε , εΙετιιω 8; ΡοΡιιΜπ: Ώσ

Ιεπίεω. ΒαΙὁτὶεο Ι)οιειιΠ εουεεάιι: ΡΔΠἰιπυ , · 75

ΕῇιιΓὸεω ερὶίἔοΙει Π. ω! ΒειΙὸτἱειιιη ΒοΙετιΓεω ΔτεΒἰεΡἰΓεοΡυω, 74.

(ΣοιιεΞΙἰσ. Ποωἱπἱ ΟιΙὶΧτἰ ΡειΡατ Π. 7;

Ηοποτϋ ρ.ιΡεε Π. ερΜο!ει :ιό ΒπιιτὶεετιΓεω , ΤατοπεπΓεω , Βιιτόε8ΔΙεπΓεω,

ΑιικὶειιΓεω δ: 0οΙσπΐεω ειτεἔιὶεΡὶΓεοΡοε , 77

ικΧΧΧΙ"_ Ιπιιοεεπτἰἱ μια Π. εΡὶίὶοΙει Ι. εά Ο. ειτεΙιἰεΡἱίεοΡιιω ΠοΙειιΓεκπ δε Γι:Η·Ην.-:

Βειιιεοε εμε εΡὶΓεοΡοε επι1ι:ε ε1Ββειτεε Ρετ εει.ιιπ!εω Ρτον1πεὶεω εοπί!Η

τιιτοε. Ιπνἱτειτ εοε ω! εοιιεΗἰιιω ΡὶΓεπΙε, - 77

πε::τ.1ι. Ε]ι1Γόετη εΡἰίὶο!ει ΙΙ.σ.ό ετεΙιἰεΡἰί-εοΡυπι ΤιιτοπεπΓεω. υτ :εί-Ροπΐιιτι1ε Πο

Ιεπίὶ ειι1τὶαἱΕὶ , Πω Γε Λ!ετειιίἰ εΡ$ΓεοΡετιι ΓΡοΙἱεικαω ειιιεπεΒειιυι· , ω!

$εάεπι ΑΡοίὶοΙἱεειιη εεεεόπ , - · 78
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Μπα· δ: ΤιιτοπουΓεω εεε!είἰειττι οοωροπετε Μάοεπ , κ”.
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τομ, ` Π πα.

'Ο'

οι,
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εοπίἱε, η;

4 Μ ο ο Ι. να' Αιιάτας ρΡἱΓεοΡἱ ΒτὶοεοπΓε ερἱίὶοΜ Διὶ Ρεττωπ ετοΙιἰοΡΙΓεοΡυ:Π Τιπο

εκπΓεπι ΕπιπΓειτ Γε :μισά ωηι1εητ 1η;;:τεΙΓε ε:οπΓάτειιΞοιπ νεπετεπΠε
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:μπείτε ἰτιτ€τεΠΞ οοιιΓετ:τωοΜ Ενετιἱ ερἰί-εορἰ ΟοτἰΓοΡὶτεπΕτ, 19ο
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ιιεςυεειττπτετε εεοτιίτ·οτειττοτή Μεττή εΙ66Η ίζοτὶἴοΡὶτευίὶε, 19ο
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¦Ν Φ Ο ε Β ΩεΙΡὶτυΙἰ Πο!τηΠε εκ! ειιττιάτω. 55επτΠτ:τιτ τττοττετττ ΤΙιεοΒο.ΙτΠ εΡἰΓεορϊΒο

8068 , χω,
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ΜΦΟΦΧΧΧἩΠ-ΟίΕσἰαΙἱε ΠοΜιίἰε :τά Ρεττιιτπ ετεἙιἱεΡἱί-εορυτυ Τι1τοττεΜτω. Εκτ:υΓειξ

ερτΓτ:ομιτυ ΠοΙετιΓοτπ φωτ! πεφτει: ὶτιτετείτε £0ΩΓ€£ϊ3€ἱο11ἱ Βἰετιειτ‹Η
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·ΙτιΠτιιτττοιιτυω ριιΒΙἱειιτυ ποττ:5τιε ΒοΙεπΙῖε (ζερἱτυΙὶ α! Ρτττι:ττι τιτττιἰτ:

ρτΓεοΡυππ , εἴτε ε!ε6Ηοπε Ηεπτἱτ:ἰ σΙε Βοίξο :μαπα Ρετἱτ εοτιδττττετὶ , το;
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Ελ· απ!:2·υΕ.τ ΜβΣπίτ τ::Ιο-βο Ττ«›·οπσηβτ.

ΜΙΒ Ι.ικϋ μι” ΙΙΙ. Μ ΟτιΡττιιΙυττι εττ:ΙεΠε Κοτοττισ.8ευϋ5, π;

ΕΡτίτοΙα εεεΙείἰ:ιτ ΡτεττιεπΠε στ! ΚοτοτπειΒουΓετττ , ιη.

Ετ· @Μάτ πο|Μ ΕπυκῇΞ .Ρσωπσπιμ.

(Σοκοτι:.4 πωπω.

:το ο Φ ο ΜΒ ()οπο5Ηι:ττι αμκ! ΒοτιοΠιιτη πάψω τοΙείστατιτττι Μι ἑτειτἱειιτι τποπτιτ:τιοτιτητ

ΑπἰΓοΙεπίὶυω ειάνετί-ιτε ερτΓεοΡιιτη ()τιτοτττεττετιΓεω , τη

30ς"-ΧΙν- ΕῇιιΓἀεπι εοτιΒτττπειτἱο Μ εοτπ:Πτο ΜΜΜ, .,. .τ.ι9

Ε:επιρΙετ εΡὶίΙοΙα ηι1εω ττήΓετιιππ Γετιόττ ρταΓυ!σε εοτκἱΙἰυτοἰιι Ιοτ:ο ετιιί

τΗτ:τιιιτ Ρὶίὶὶε εεΙεΒτωπεε, Κοβεττο ΟετποττπωεττΠιππ ομΓεοι:οο , 860. 2.1.ο

Εκ τω. :σάιτ Μπϋδι!σπβτ τποπα/ὶστἱὶ. Ο. Ε.

ΠοιπεἱΗιιω Μεττή Ιοοἱ ειππο υεοοικκκνι.τε!εΒτατιιτπ, _ 2.2.1

ΟοηετΠιιτυ Τυτοπ6πΐε απο 0τ:τ:α:ΧΧν. εε!τΒτατιιπ1, ω;

Εκ βΐκάΕ.τ πο/Μξτ.

(ΜΜΜ ΧΗειπιειιΠε ακτή Μικ.ΐταεττιεπτυτττ , :η

Ε.τ τω. συέὶα πιστπιβώ ό" @Μπεζ .4πάτέωεκβ. Ο. ἐξ



πι” χ· Νοι·ωΞποτι11η ειπτίι1ια ε:σηΐοεΕπιΕικε 8ηι1ΜιΜ ἱιι εοιπἱΙἰο ΠΙΙ:ΒοηειιΠ

:οηΕτωειτα , :.:.6

Ε:: Μ. ακί. »ιοκα/Μ·ΕΕ δ'. ΜΕσὺασΙἱ: Εκ ΡετἱσκΙο Μ,... Ο. Ε.

“ο γ Σ· Πο ῇιιᾶὶσἰο Βιθ:ο Πι ι:οποΜο Ρἱᾶωνἱεπίἱ :!ε εε:ΙεΠει ει..ι..ω....-Πω, :.:.8

·"ΜΧΧΙ· ]ιιἀὶοὶιιω Πι οοιιεὶΗο Κεωεπίἰ Β.ιΒ Επιποι:επτίο Π. πά«Μιιπι Μ ετατὶεπι .

Μεῇοτὶε-τιποιιαΠε:ὶὶ επάνετΠιε τηοηειοΒοε 5.]ειειιτἰ , η:

.Εκ Μ»... Μαρτϋ-ωοπα/Μ·ϋ Ο. 3.

."""·""· (:οποἱΠἐ Κεωεηίἱε Γιά: Ειι8εοἰο ΙΙΙ. αιτιοπεε πι αΙΜε ΡπατετπιἱΠἱ , πρ.

.κ 9 με” ι. Οοιτεὶιἱἰ ΤιικοπεπΠεΤυβ ΑΙοκειικ!το ΙΙΙ. εεὶεΒτετὶ οέωοηεε Πι αΙΜε μα:

ιοτπιἰΠἱ , 2.36

ΩοποἱΙὶιιω ΚοτοπιεεεηΓε επική Μοοκκιιι. ° :β

ΟοτιεἰΗιιω ΡτονὶιιοΙειΙο εεΙεβαιευω Κοτοπ18Βἱ εν.ιπιο @Με Μ00ΧΧΧ:- 616

ΜαιπΜο ατοΙιὶεΡἱΓεοΡο δ: ΓυίΪτειΒΔιιεἰε εμ” , η!

Ε#° Με :σιἰἱσσ πιοπα/ἰπἰἱ ό'. Μὶσἐωσἰἱ.κ ἐκ ἄστἱσιι!σ παπά. Ο. Β.

8·ι·Δι τ υπ· .Α ε πω: ο ο Α π. ι ιι ε·εεΙεδειε Όση ειιπἱετιΙἱε ὶιι ΝοτππιπΜει

:Με εεωΡοι·ει εοποὶΙϋ Ι.ειετσ.ηεηθε €όἰτε., 2.5:
› ώ Εκ τω. στκἐὶιωἱωἱ ·υϋ·2 ΗΜ Μοπεπϋ. ·

Α »η ι σο: Α 5 ΤΑ τ· υ ·ι·Α 8.Π2Μπτ10ΠΔΠΒΕϋ ΚοτοωειΒειιΠε δ. Λιπάοεπί, 1.96

· Εκ τω. σΜέσο ε)”ιι|άεΜ πωωῇπὶἰ. Ο. Β.

Δ Ν 1· ι ο1.ι.ε ε: ο κ ε ιι ε π· ιι ο ι Ν ε ε Οεποπὶεο:πω τεειι!ατἰυιπ ωοιπιΩετὶἰ

δ. ]ειο:οΒΙ ε!ε Μοπτείο:τά π» ὸἱακ:€ίἱ Με:ἰονἱεπίΪ, ;,ο6

· Επι· τω. αοιἰἰσε σα!ε|ἰω Τκτυπσπ[.σ.

 

Ρ Α Κ Τ Ε. ΙΪ.

Μιεοειτ.'ΑκεΑ ΕΡ15Τ01.ΑΧΗΜ ετ υιΜοΜΑΤΗΜ.

 

“ω” - ΚεσεΡωπι ΠεεοΒειΉ Π. αεκ Ρτωκοτυπι £ωΡεεωι:ω Μ: ΙΒΒοΙειισ

°οω”ι εΒΒειτε ΑπΕΓοΙειιΠ ,σ - Ρα!. π.

Ι. ο ο ο 1. ΡτεεοεΡτιιπι Ειιὰονἱ‹:ἱ Ρϋ ἰωΡετειτοτἱε άε εϊεᾶἱοηε ειΒΒει:5ε ΑωίοΙεπΠε , ;

' Ρτεεεμιιω (:ειτοΗ (Μιά ‹!ε εΙε6Ηοω ειΒΒα:ὶ5 ΑιιἱΓοΙειιίἰε , 4.

Ε: 6'|Μπιώπέσ Ακῷἰεπ-β: τποκαβετἱἱ. Ο. Β.

""=""Χ· (τω... Ατἀιιἱπὶ ει·‹:!ιὶεΡἰί”εοΡὶ ΤιιτοικοΠε. Οοπεεᾶἰι ωοπεεΜε Πο

ιοιπὶὶ ΞειΙππιτΙουΠε πωιύοπεω Μ ς:Ιευθτο 8: Ρεε:Βειπ!ειω έτι εεεΪεΠει

ΤστουεΠΠ , .

Εν απὐἱυἱ.τ πιοπαβετἰἱ Ε. Ρ!ο›·ε›ι:ἰἰ .5'αίωκήεκβα .Ο Β.

ακα" Μ. Βἱρ!οωει Κοβεκιἱ τε85ε Ρτειικ:οτυω με» ιποπαίἘεκὶο δ. ΜεεΙοτϋ ΗΠ

δεοίΐε, 6

εεωω ω. Ποτε!ἰτἰυπι ΑάειΙίὶπὁἱε ιἰε Πει·ικιγο, 9

απ.. π. ΠοτειΙΜιιω ΤειιιΒεΙἱπε, π.

Ε:: απ.·Μυι2 Μα]στΔ·-ωοπσβετέΕ. Ο. Ε.

σπαει κ. ΒοταΗιἱιιπ: Ιιτε!Μια: εοωὶεὶΙΪ:ε Νοι·πωπιήσ:, η

(Ξῇ·ςἱςς: Μ,"_ ει”. Κοϋεπἰ Ν0ττη:ηπ0τυπ1 ἄικὶε όε ραπτυπωοπο ωοπειᾶετἱἱ ΣΠΙ

Ιειτ3ε απο εαοοΒΙο 5. Τειι1τΞΜ ΕΒτοἱοεπίἰε , η.

Μ κιν11. Οπικια ννὶΙΙεΙωἰ ΤεΙὸαἱἰ εοιπΜε τεΙΗ:ιιωι€ε πποΜάύ8 Η-080ΠΟΠΕΒΜ

απαιτει ΙὶειὶπιιΙ‹ὶὶ νἱεεεοππὶιὶε , 16

Εκ π”. αφή.. Ι·'ψωπκ·πβ: Μπα/ι'σήέ. Ο. Β.

|..

'Ϊ ι



ΕΡἰΙΙοΙα 1οιιαιιιιιε αΒΒαιἱε ΠΓσαιιπσπΠε ασ! πιοιιασΙιοε ῇιιΒιιπι σ:ισιιιισπισε. η.

ΕΡπιοΙα Μαιιι·ιΙπαισιιισο5ΓσοοιΒοιοτπαΒσπίιε δὲ ιοπαππιε αΒΒατια ΡιΓσαπ

πσιιίιε αι! σοιίσοουπι Επτοισσπίστπ , 2.0

ΕΡιθ:οΙα σιιιίάσιπ ]ο!ιαππιε ασ! Ι.σοπσπι Ραοαπι ΙΧ. α!

Σα: πω. ΒἱΖσιἰαπὺ.Ν ΕΕ;ιτιο1α :Ισά δ: ΡοΡιιΠ Ναπιισισπίιε ασ! Ι.σοπσι·π Ραοααπ ΙΧ. Μ.

ΠΕΎΣ!!ι

Π.ΟΧΕΥΙΙ.

Οπα αιιιιιιπ·ι

Μσικκιπ

Αππο ιι σ ν.

Οπα αιιιιιιπι

αι ο ν ι ι ι.

ΗΟΧΙΙ.

ΗΟΧΙ.!”Π.

Η Ο Ι. Σ 'υ.

Ε» πω. σωίΞσι.· ατ!εβα Τκτοπσπ[:.

Ρτα:σσοτιιπι Οιιοπιε σοιπιιιε οι: Ροπισ σινιι:αιιε Τιποπισισ Ω α;

Ε:: ατσΒἰοἰ.τ ΜαΙ”υι·Ι:-τκσκπ/ὶετὶἱ. Ο. Β.

Νοτἰιἰα α. Επιτπα ιιισσσοπιιιιΙΤα·: ΩσιιοιπαπσιιΠε σιισειιιιιε , 8: άι: ό000

(μισά σα. Και!πιρ!ιικ νισσσοπισε ιποιιαίι:στιο 5.5αΒιι ,Ε α,
Ε:: πω. :Μέσα πυπαβστἰἱ δ. δστἔὶὶ Δασιά αυσηβ:. Ο. δ. Δ

Οτσ8οτϋ παπα: νΙΙ.οτινιΙσΒιιιω α‹Ι ΑΙπποιιιιτπ απ ακα» Κοτοπσπίστπ , η

Επεσιιιι παπα: Π!. ΒιιΠα ...ι Ινοπστπ δ: πιοπασποε Κοτοπσπί.σε, μ

Ε:: τω. :Μέσα πιοκα/Μ·ίΒ 6'. ΜίσΜε!ί: ίπ μιάσκίο Μπιλ Ο. δ.

ΕοιίΕοΙα σοιιει·σΒαιιοιιια δ. ΑΙΒιπι ΑπάσΒανσιιΠε αι! Ρ. €:η92 ΝΘΡΟΚΦ. Η

Ι.1:τστεσ σιιιαε πιιίἰτ Αιιάτσαε ι!σ νεα... Π. (Ητατάο αι: αει 5.ΑΙϋιπ1. 2.6 |

Ε:: πω. σΜίω ό'. ΜΜΜ Απάσέποσπ-βε. Ο. Β'. . .

Ρωσσριππι Μαιποπιε Ποωιπ1Ρι.ι!εσπισπΠε ι!σ σσσΙσίὶα δανιειιἰασσπίἱ , Φο'.

Ναι:ταπ_ιο :ισ Λ!Βστισο Ρι·σΠηπστο δ: σιι1ε ἴσσἱστἱΒιιε, 58

Ε:: :ση·Μ·υι8 Μαρτια-»ιοππ/ἰστἰὶ. Ο. Β.

ΟΙιατκα Βσπσόι6Μ σΡ5Γσορι ΝαππστσπΠε ι!σ @πιο σσσΙσΙῖασ δ. ΜσιιατσΠ ιὶσ

Πο!οπ σαποπισιε ισΒιιΙατιΒιιε ΐαάο, θ;

Μια: ιιοπαιιοπσε σιάσιπ σσσΙσΠε αΒ απο ία&α: , 44·

Νοιιπα ‹ὶσ ιιοπαποπσ Ρσιτι επι ΟσταΙάι ΜΒΑ ία&α δ. Μσόατάο όσ Πο

Ιου , - Ή

Ρτα:σσοιιιπι Βσπσόιέπ σΡἰΓσορἱ Ναπιιστσιιιἱε οι: σ:σΙσίια 5. Μσόατι!ι άι:

ΠοΙοπ , @απο ιιοπαι Μαιοι·ι-ωοπαίιστιο, #6

Νωιιια όσ άοπαιιοπσ σσσΙσΙῖσ 5. Μσάατάι οι: 1)ο!οπ ία&α πιοι:ιασΙιΞε μια·

ιοω.-ωοπατιω , ι!”ά·

Εκ ω·οϋ·ιύ.ι· Μηοτἱ:-αποπ‹ιβετἰὶ. Ο. Β. >

Νοτι:ια ασ Ρωπιισπιια Οιισεοπι νισαι·ιι 8: ιιοπαποπσ απ σο πω. σει:Ισ

. θα Αιστσπίι, 3'
Νοτι:ια ι!σ ι.ιοπαιιοπσ Βάια σι:σΙσΠεε ΑΙστσπίἱ α Κοιυσττο ΒΙιο Βτσίσι, μ.

Ε: τω. ΜοππβστἱΕ δ. ΜἱσΒασἰὶ.σ Μ ροήι.·κ!ο Ματια. Ο. .Βι

(Πιακα Πιπάατιοπιε δανιέπισπίιε πιοπαίιστιι, Η

Ει:ιιίιοΙα ΡαΓσ!ιαΙιε παοκ Π. Μ νιιαΙστπ αΒΒατσιπ 5ανιεπισπ-ί-σπι , . 3;

ΕριΙιοΙα Ηοιιοτπ ραΡεσ Π.αι! Οαιιΐτιόιιπι αΒΒαισπι δανιππισπΓσιπ α ΜΜ

ΕΡΠιοΙα 1οπαππιε ΠοπίΈαπτισπίιε :κι ΟαιιΗιοιιιπ αΒΒατσιπ .Βξεωδω"Μ

Ρτιοτσιπ δ: τποπασποε 5ανιεπισπίιε ιποπαΙΙστιι : (θα ΡΓ2ίωΙο π! Μ)ωω

άσ ()οιππιπο σεσΙσίιαΠ:ισο ,

.εΡιτιοια !.πσϋ παμε ΙΙ. .ω Ησπτισπιπ ΡιιΙ€στισπίσπι , 86 10ΒειωϊΠ (Η

Μσάιιαπα , . .

Ει18σπιι παπα Π!. αι! 5στΙοπσπι αΒΒαισιπ 5ανιΒιιι€πςεω . Η

Α.ιιαΠαΠι παπα: Ν. επι Κισιιατάιιπι αποαισιπ δανιοιιισιιΐστπ, . ώ

κ



Αἰεττατιἀτἱ Ραμ ΠΙ. αά 5ανἰΒττἰεττΓεε, ° ό; · Π

Ε: πω. απ!έσ. 5πυἱἔπὶεκ/ῖτ Μ0ΜΑ|Ϊστἱἱ. Ο. 6'.

@Ηττα Πααΐττάτ ερτΓεορτ ()ατττοτεττΠε ατε εεεΙείὶα Βε!τοτάττ , 64

Ε: απΒἱυὶ.τ τπατστἱ:-τποπαβστἱὶ. Ο. Β.

Μ ο Μ" Π· @Μετα εττε7εΙττα α.. οΒτω ΜατΒο‹Η €ΡΙΓτ:οΡτ 8: δ.. Οετατατ τττοτται:Μ

δ. Μεττή Αττόε8ανεττΠε , απο εοτυω ερτταΡΜτε, 6+

Ε:: πιτ. ταωταβετἱἱ 5'. .4!ύΜ Απἐαἔαυσπῇ:. Ο. Β.

"ω""'· Π.τΙεοτττε ΑτταεεανειιΠε εοτΜΜε π! (Έαυτττάιττττ αΒΒατετττ δ: πτοπαεττοα

ντττάοετττεττίεε , 69

Ελ· 6'Βτητα!πήσ Ι/ἱπάοεἱ»υψ`. Ο. Β.

ΗΜ ω· ΕΡἰίτοΙα 5τεΡΙτατττντεοπεττΠε ατεΙττεΡτΓεοΡταό ΑΙΒεττειτατ ΟΙΗετιίεω ερἰΓ.

Διακ”. ωΡΠω, 70

Εκ τω. πιο:ιαβω·Εί ό'. ΜακΕπέ ..ΐα!ίουβ·. Ο. Β.

(Ξἰτεα πωπω ΕΡὶίὶοΙα θιιαττιετϋ αΒΒατΞε Ματοττε -τττοτταΠετττ ασ! ίταττεε ΕεΠαε

ιιεκτοινιιτ. ΒωαΠε8 , ή

Ε: απ·βΕ·εύτ Μα]υ›·ὶ.τ.υτοπαβετὶἰ. Ο. Β.

ΡτἱνἰΙεἔἱυτττ (ΜΜΜ ὸιτεὶε Βτττατωτα: α.. Ρυπόαττοοε ιττοτταϊτετϋ Μπαμ

Πε. ΟττΠτττε (:τΠετστεττδε,

-Ε.α: ατσΒἱνἰ.τ πιυπα/ἰετἰἱ Βιο(τοπ[.τ. Ο. έ'.

ΒΡτΒ;οΙα Αααα εοωτττΠα_ΒΙεΓεττΠε .τα Οαιτίττάττω ΒατττοτεττΓετττ εΡἰΓεο

ΠΙ , 7

Ετιι€3επι αἱ ΤτιεοΒαΙάιττη εοτττττετττ ΒτείεττΓετττ , . 72

Οόοτττε θατάτιταΠε εΡτίὶοΙα αά]οτιαιτττετττ ε τΓεσριτττι ΜαεϊοντεττΓεω ,τω

Νςι-αγΙ- Ι.υάοντετ Ή!. τεΒτε Ρτατποτιιπτ Ιτττεταε οτε αιτεία&τοττε 5ττττοτττε τ!ε ΝεαΙΓα

με οεετίτοπε 5ἱτττοτιἰε :Ιε Μείπτωβ ττττΠττε-, 77

δὶτττοπἰε εοτιατττε ΕΒτοτεειιίτε Πττετα άε εαάετττ Γαττείαεττοττε , 78

νντΠε!ττττ $εττοττεττΠα ατεΙτἱεΡὶΓεορἱ Ηττεται άε εαεΙετττ Γατἱαἴαᾶἱοττε, 79

ΕΜΗ ΡαΡα ΙΙΙ. ΒιιΙΙα ότε εαάετιπ ΐαττετ-α&ιοττε, 8ο

Να-ΧΧΧ"- Ώ!ταττα Οα!εεττ τ!ε (:αΠεΙΙτοττε Ρτο τυοιταετττα δ. Μαιιτττϋ Κεττ5επΗε. , 8;

τ Ω!ταττα ΗατειτΙΙἰ «Με (ζοτυΒιιττττο , . Μέ.

ΕΡἱΠοΙα ΕΜ: αΒΒατΞε 5. ΜαΒΙοτττ Ρατἰίἰεττίῖε αά ΑΙΒεττι1τττ εΡἰΓεοΡυπτ

Μαετοντετττετττ 8: Κ. Ι)οτττττπιτπ Πτττατττ , 8;

τι απ". ΗεΒετττ εΡἰίεεΡὶ Κοτ·ΙοτιεττΠε Ιτττεττε αυτ: ΐαττεταόΝοτιε Αττατεα: άε ντττετο

με ὶΠατἰε ττποπαετττε δ. (.τι1ετε όατττπἱε , · 54.

Ι.τττετ:ε .Μάτια ‹ὶε ντττετο ‹ὶε ΓαιτείαΞΗοηε τηοτταεΜε 5. Οτικἱε ίαότα Ρτο

1ΙΙαιτε ἱττ]ι1τἰἱ$, 8;

. Ε: Δτώἱυἱ.τ Μπῇοτἱ:-ωοπ‹τ/ἐε›·ἱἱ. Ο. Β.

ΠΦΦ”@ ΕΡίίτοΙα ΡΗί]τΡΡτ Αιιεττί'τἰ τε8τε Ρταπεοτιιττ·τ .τα ΒαΙΙένοε Νοτττταττπταε. δέ

Εκ τω. »τοκπβετἰτ δ'. Μἰώπεἰἰτ έκ Ρεττειι|ο Ματἱ:. θ. Β.

Σ" ο ° Ι κ· ΕρτίτοΙα Ιπποεετττϋ τητα Π!. ατ$1ο!παιτττεπτ ΑττεΙοτιτττι τεεετττ , 87

Ε: Μ. ευάττ.·σ Μυκα/ίω·ίέ δ.Ϊιιἰἱαπἱ Τιποπεπ[ί.τ. Ο. Β.

Ροττπα ΜτττόΜΗ αἱ› Ιτπ·τοεεηττοΙΙΙ.ττι Απςἰἰατη εοπθττιττετ, 9ο

' Ε» τω. ωέἰα πιοπ.τ/τ:Μ δ. λίττ.·βαείτζτ έκ Ρετὶσιιἰσ τω"... Ο. Β.

0"= τω» ΕτΠθ:οΙα τττοιταεΙτοτυιπ ΟταττόττττοτττειιΠυτττ .τα Ιωτοεετπτυτττ τσαμπα Π!. 9.;

κο ω( " Σ: τω. εστίέα πσπα/Μ·ίΞ δ.]κ!ΜαΕ Τατοπσ:ψ.τ. Ο. Β.

ΕΡὶίἱοΙα



ΒΡΙΙΙοϊσ ΙπωσστπΙΙΙΙΙ. α! ΚοΕσττιιω «Ισ (ΞοτσΙιοπ σσικΙΙΙιεΙσω ,

'Ι .

.Β Ο ΣΧ Ή

μοσπανι.

- ε: δ Χ δ( Ή

μ

ΒεθΧΧΥΞ[.

-Ι'ΞθΧΧΊΙΗ.

"°οι'Ισ

Β-ΕΕΣ.?Ιδε

ησσσικνι1ι.

ρισσκπικικ.

]©ΟΟΣν.

ΣΒΒΕΕ!Χ.

μ.!ΗΝΙΣΧ.

Ι..ιιεΙονΙε:Ι νΙΙΙ.τσεΙε Ρπειικοτωπ σΡΙΙΙοΙσ ει‹Ι Κσωεωιιιπ σειτό1ιιειΙσω $σώε

ΑΡοΙΙοΙΙςα Ισεσ.ιιππ , . .Ι 98

ΕΡΙΙὶοΙει ΕσωεπΙ Ισσα:Ι σε! Κ. ατσΙΙΙάΙεσωσω Βοήοσσπίσω, 99

(.5ει:ΙπΙ $ΙΙνσησάσπΙΙε σΡΙΓσορΙ @ασκοπα :Ι01ικΙ2Ιε , Μέ.

δ. Σ.ιιεΙονΙΙ:Ι όσασκιιω οΙσ ΙικΙ:σΙε , Ιω)

ΗοποτΙΙ Ραμ» Με Μ. σΡΙἴσοΡοε ΟαΙΙΙ:σ , χο;

ΎΙΠΙΙσΙωΙ ΑΜΙπσσπΙΙε σΡΙΓσοΕ›Ι ω! Κ.εισΙ:αεσπι δ. ΜΙσΙισσΙΙε Με συστΙσιιΙο

πισω , . "Μ

Ε.Ιειίδσπ σωστα τωεΙπτοτσε σεσΙσΠειΙΙΙσπ επιασε, ο μη·

ετσΒοτΙΙ Ρομπ Ι . σε! Μ. σΡΙΓσορυω 8: ιπειεΙΙΙτοσ- «Ισ Ισ ΉιΙσ 8: Κ. ‹Ισ

Πειυίι·οπτ σειτιοπικοε εσποππιπσπίσε ,η κ

ε Επι· Με. :Μία ό". ΜΙ:Μσω έκ Ρ:›·ΕσκΙο παώ. Ο. .ΒΕ

ΕΙσίόσω σΡΙΙΙ:οΙσ 2ι:ΙΗΒΜΙσ11Μ Έτσάσ:ΙεΙ ΙσιΡστειτοι:5ε ΙἱΙΙυπ› σΙσ σιιΙΙουΠΙσπι

ΙιεσσσεὶσΙε θστωειοΙα , χ”

Ετ Με Μαχονισ-Μπαβυ·ϋ. Ο· Ε.

εσ:ηυσΓιεΙο·σμά Ροιπσπι Αιιόοωστυπιι πιεσε Κοκοφε8σηίσω ετσΙΙΙσΡΙΓ

πορεια: 8: εμε Γυθϊσ8επσοε Μάο , ιιδ

Εν: Με πιοπσ/Μ·Ιέ 6'. ΜΙτΙΜεΙΞε ἔκ μ,·έσα!σωπή:. Ο. δ.

Επεσε ΟιιΙΙΙσΙωΙ 5οιιΙ::Ισ «Ισ ίιιικΙειι:Ιουσ πποηειΙΙσι·ΙΙ σε Δε [Μ:42Μ]σ ο!

όΙ11Ιε Β. ΜΜΜ τσ8:ΙΙΙε-, ε πι,

Ε:: Απ·ί:Ι·υιζε ΜαΙυὡτκσΜ/ΙσπΞὶ. ο; Β,

Ε&τετάΙ ΑπεΙοτι.ιιπ τσεΙε Μεσα: ιιΙΙ:ιιε τσ8τιο 860€Ιεσ τστωπτΙστ, μ*

ΟοΡΙσ ‹Ισ Ισ Ι.σιασ «Ισ Ι Ιιοτππασεσ Μ: σε Κογέι ΑωΙσπε-Ρειτ ΙσΙὶογ :ΡΑΠ
<έΙσι:στι·σ , | Ι ει;

Εκ Με. :σώσε Ο!. Γ. ΒσΜΜἱ Βιι!τσακ , μυ·σεΜπϋε· εσάσβο 8. Σακ2°ΜΙϋ

. Χοτυπωεσπβε πδ!ση3·.

ΡΙΙΙΙΙσ ἱ τσ 'ε Ρωσσοτι:τπ σΡΙΓΙοΙσ εκΙ ΕοΙυστάυτη· ΑπεΙοτυτσ τσ8σω , ΠΕΙ

ΕΡΙΙΙο α σΙ:ΐειΙΙΙΙσ 8: πιοπΙειΙΙιιω δ. Ι.ΑυτσιπΙΙ ΒΙωεὶσαιΙῖε σα! ΡΙΙΙΙΙΡΡυπι

Ρωιισοτιεπε κσεσπ:, Ι Ι σ η»

~ Εεε· Με, σοιίίσσ κυωΙοσώσπ-β Ο Β;

ί.:ορΙσ ιΙιι ΤτεΙΙισ δι Κο), σΙσ Νεινει·ι·σ Μ: σ. Ψο.Ιοι·επσε Ισ κ. Ιου: ‹Ισ δε

Ρ:σωΙ:πσ πασιν. η:

Ματσε :Ισ Κοσ1σΙιειο ειάτσσειπε ἐι ΜσπίσὶἔτισιιτΙσ Με:: ιΙσ ΡονοΙτ ττεΙτσι·,

ΡασΙΙΙστ 8: ιι·εωΙΙΒστ εινα: Ισ Κογ- ά'Αη8Ιστσκι·σ , ι+7

Ματσε «Ισ ΜοπΓσΙεπσστ Ισ Πω: άσε ττσνσε , άοηπόσε 8: εισσσοτάσσε

ενσσεΙσσεΙσε ἔσω ‹Ιυ Κα), ἀ'ΑιπεΙστσπσ , 148

(.Ισωπιστιτ Ισ Βογ·σι·οιπσι ει: Ε” σΙ'ΑπεΙστσι·ι·σ ΙογειΙ ΡΙ.”ΙΓ0Πο πρ.

ΜσωοΙι·σ ‹Ισ σαι:: σοὶ ?στοπ Ρτσίστιτ φωσ! Ισε όσο:: Κογε :στΙΙΙστσιπτ Ισ

Με

:καπό Με με Ισε άσε: Με σΙπΙΙιστ, ε”.

Εσπτσε ‹Ισ σοπΙἰτωστἱοπ συ Κ” ά1ιάΙτ ιι·ειΙΜέ , π;;;

Ι.στιτσε Βιἰἴεπε τπσπσΙουε άι: Με σε Ισ Κοι:ΙισΙΙσ , ι”,

°ιστττσε ‹Ια Κογ επι ΕοιιΙτσ ἀ°ΑτωΙειισσ φ'ΙΙ επτα: σπΙα ἴσην άιι Κογ

6'ΑιιεΙσισττσ , η7

Ματσε άσασΙττειισσ άιι Κογάσ Ια σοηγσσωσσησσ Ισ Κα), ὸὲπεΙστστσ

 



ΙΙ ενώ: Μ: σε Ισ Ι”εΙι·σ σ.:σειισ: Ξι @Με Ι Ισ: στομα σσρσσε, σ: ΙσΙ

ΕΙΙ:σ Ισε σσΡσσε σ:: ισοΙε, Ιβ

Ι.σ:::σε σσ Κογ :ΙσΙ ΡτοπισΕ θ: :ΙσΙΙντσ: :Ι ΜεΙΙΙ:σ Μπι:: σε Μοσ:Ιο:: Ισ

· (ζοσ:σσε Μοσ:ΐοι·: Μου Ισ :τεΙ::Ισ, ο σε :β

Πο:σισσσ: Ισ Κ” σ:οπιε: :εσσ:ε Ισε :σ::σε σσε ΙσειιισΙε ,]8:”:Ισ εσσ:: :ΙσΙ

σε: :εσσ Ισ Ροπή σ'ΑσεΙε:σ::σ , Ι :Β

Ι.σ:::σε συ Κο7 ::ο:σωσσ: Ισ Κο): σ°ΑσΒΙσ:ε::σ οσσ:σωπιστ Ισ :ε::σ ΜεΙ”

ΙΙ:σ ΟΙσίΙ·Ιογ σε Ησ:σοστ:, - ιό:

Ι.σ:::σε οσΙΙΒει:οΙ:σε σσ Κογ ασ Ιὶογ σ'Απ8Ισ:σ::σ :Ισε ::οΙε πΙΙΙΙΙο:ιε , Με.

Ι.σ:::σε σε ::σ::σΙσε σ::ΙσΙεε @τα σε: Ισ Ιὶογ, @με ισ πκωή·ιυπ η. Μ;

Ι.σ:::σε :Ισ Ιω): σΐΑσεΙε:σ::σ σε Ισ. σέΙΙντεισ::σ σσε ίο::στσΙΙσε οεσσσσσε οι:

ΙΙο7εσπισ σε Ρτεσσσ σα:: Ισε μπε, δ: τω: Ι.σ:::σε Ρει:ειΙΙΙσε σ:: Ιζογ

σε Μεσα: , - ω;

Ο): σΡ:σε ε°σσΙ`σΙνεσ: Ισε :ει·ι·σε σ: σεϊε :με Ισ Κο): σ'ΑσεΙε:σ:τε :σ:ιοΙ:

οσ :στσε σε Ι:: Βει:ειΙΙΙσ σε ΡοΙ:Ισ:, :1σΙ Η:: Π:: ιν:: 8: οσ :σπιε :με Ισ

::ειΙ::Ισ Πι: Μ: ε: Β:ε:5σσ7 , :Ιω Γι:: Με :.::. η;

Ο): Ιου: Ισε :ι::ΙεΙσε σσε Ισ Κ”, σ'ΑσεΙε:σ::ε :ι μπει ε: (ΗΜ: Ισ κιαν»

Ιοσ: σ'Ο6Ι:οΙ›:σ Π:: Μεσει::, σ: ΓσσιοΙσΒΙσπιεσ: Ισ Ρ:Ισσε σε ΟσΙσε ίσα

ΙΙΙε ειΙσίΙισ, η;

Ρ:οπΙσΙΙσ σε Ισ σέΙΙν:εισσε σσε Ιιο:ει8σε , 8: σε Ισ, χωηΙσι·σ σοη: Πε (στοπ:

:τεΙΙΙ:Ισι , η;

Ι.σ::τσε σου: Ισ. σεΙΙντ:ισσσ :Ισ Ισ Ιζο::ΙτσΙΙσ , η;

Ι..σ:::εε συ Κο7 ::οσπτσεστ ΙΙ :μπε σε Ισσ: Ισ): :οσε Ισε :σιισ:ιε σε ΟειΙεΙε,

Με:Ισ , ΟσΙΙΙιε σ: Ισσ:ε σΡΡε::εσεισσεε, τ”

Ι.σ:::σε σσ Πο? , σσΙ Ρ:οπισ: σσΙΙν:σ: Ι: ΜεΙΙΙ:σ ΡΙΙΙΙΙσσε :Ισ Νεινε::σ

:οσ:σε ίσε :σττσε , ΓσΙοσ Ισ σοσ:σσσ σσ ::εΙ::Ισ, ι8:.

Ι..ε:::σε σσ Κογ σσε Μ:: Ρ:ΙΓο:ιε Ιισ:α8σε , ::1σΙ σοΙνεσ: σ::σ :1σΙ::σε σε

Ισσ::σισεοσε , ' ισ;

Ι.σ:::σε σε :εΓο::σε: Ισε ΙΙδ::ισσε σέθιΙΙΙεσε. ο :δ

Ι..σ:::σε :Ι'εσνο7σ: Ισε Ι:»οσ:ΞεοΙε Εδω σε ὲιοσΙσἰε , σέ:

Ι.ε:::σε σοστ Ισ σέΙΙν:εισεσ :Ισ Ισ Κο:: σΙΙσ οσ Ισ σσ:: σε Τοσ:σἱπσ, 18;

Ματσε σσ Κο ::οσΙΙ::σσ:Ινσε σσ ω:: σε Βι·σ:Ιεσγ σο::Ι8Ισ σ: (]:ιΙεΙε: σ:

Πω: ΜΜΜ Ισε Ι.ε:::σε θ: σσΙΙσε σ:: Κο σ,ΑσΒΙσ:σ::σ, σα. Ι86

1.ε:::σε σε ΜοσΓσΙεσσσ: Ισ Πσε σοστ σσΙΙντσι: Ισ ΙΙοεΙ:σΙΙσ ασ ΙΙογ Ανα"

ΒΙσ:σ::σ, ο · σο.:

Ι.ε:::σε σ:: Κο): οΒΙΙΒε:οΙ:σε :ισ Κ” σ'Ασ8Ισ:σττσσσεσσ: ισΙΙΙε σ::σε, ιού

Ι.σ:::σε σ'ειΙΙΙσσεσ σσ::σ Ισ Κη ε: Ισ Κο), σ'ΑσΒΙσ:σ::σ , :.ο7

Ι..σ:::εε :Ισ Κ” εοσπσσ ΙΙ σε Γε σεΡ:::: συ :Ισια σσε σΙΙΙσσεσε σσ5 Είσοε,

Ι>ΙΙ:ισσε Ισε τεσσσεΙε:Ιοσε ίεΙ:σε, ο 2.::

Ι.: τω::Ισ σσ Ιζο7 σε Νενετ:σ , π;

Ι.σ:ττσε συ Κ” σε σου ω: Ι ΜσίΙΙ:σ ΟσΙσο σε Β:Ισσσσ , σε σσσΙ: πΙΙΙΙσ

:σεπσΙΙ: σε :ειπε :Μεση ει:: , - ει::

Ι..σ:::σε σ:: Ιζογ σε σσνοΗνε: :σε Ιισ::ισσε σεσσσε ΝοεΙ σηΓσΙνσσ: , :Η

Ι.ι·:::σε σοιππΙσσ: Μου σΙΒιισστ σε (ΙΙΙεΙιοσ σενοΙ: ενοσ Γ:: τα:: , σ::
:οσπσσσ: Ισ Κ” Ισ σι:ισσε, Ι :σε

 



δ»

8042". πι. Ζει ΒὶΙΙε ΒώΙΗέε μι: Με ΑπΒΙοἰε @από Μοοΐ:ΐΒΜΜ εΥε ΤωςιΜΜΠε τ

Για: επι Απε!οιεττε Μ: σε. μι:: όε Ρεντὶ‹·τ Μοει:ι.κι. Μ.:

Σε: Γετειικιπ (Ιω Ε: ΜοΠΓεΙΒιιειι: 6ο Βετη-εμπό Με Ττειἱιτἱέ Γι: Η: οι:

Απε!ετει·τε, δ: ΦΠ! οι: Ρεττἰτ, ιη.

Μ:α:ικν8. ΙΜΙει:οποι άε Ια ωειιιὶετε Φ:: Μι άόΙ1ντωιω α!ο. ΜοιιΓεὶ8πουτ άε Βετη δ:

ὸ'ΑΙειιςοπ , α γ Γεω: ἱπ£οτΡοτἐεε Με Ι.στιτεε άο Νικο:: σ:οπ1ττκπτ

1,01: ω: Ρτοεεὸε: ου Με Δ: ΒεΙ!ενΙΙΙε , _ ιι6

Α Ε:: πω. σωἰὶσε Ο! ?Μ Βοπιἱπὶ Μάτσα.

σ!" π' Ηἰίὶοτἰα ατοΒἰεΡἱίεοΡοτιιω ΚοτοωειεεπΒιιω ΓετὶΡω Γαι:ιιΙο Χ!. ει) Απο·

_ π7ιπο, Δ 2.”μ Π( μ( Ελ: κ”. σΜΜ α. ·υΜ Πσπιὶπί Ω Το|ἰἰη·, :ποια/ΗΜ 85 .4Μοσπί

ώ παπί ?Μπιλ

Ηιετοιω ενιπωιοιπε ΜοΝΑετειιι 5. Ρι.οιιεκτιι νεται: ὲΒτἰ:ωιἱΒιω

86 Νοτκπαππἰε , ΤτειιπΠετὶοπιὶε ε]ιιίάεω δο.ιιω , Ρυπὸειὶοιιὶε 8: ΑΕ Β.πιιπτ

εωποΙ:ϋ $8ιττιι1τὶ9ιιίῖε , . " " ερ

Ιζ:σ π::. :σώσε δα!ωευ·κκβ υποπα/Μ·ιι δ' Ε'Ισππω Ο. Ε.

πιο κκε. · κα” δ. Αωιιτοκιε Γι:ΗΡω ώ ΗιιΒοηε ετο:Μφία:οΡο Κο:σωεεεπΠ έ

@άστε ι:οανο, · η;

Ρ. Π > ° Εκ π”. συάἱα 7”)νοπισηβ. θ. Β.

0 .και ε. ζ ΗὶΙἙοἱι·ο άσε @επεσε ά'Ι:Με Μ· Με Βιετουε' Γουε Η: ΡοηιἰΗεπ ‹Ιο σε:

Βοἱι·ε Χ!. εετὶτε επ νεα τεπςοἱε μι: ΟυἱΙΙΔιιππ: ὰ: Μ. Ντακ «ΙΜ ,ν
ὁ έτοἱτ ρτεΓεπτ, 868

Π;ΓετΙΡτὶοπ άεε οΒΓα1ιιεε άε Βει·τι·εμά ῷε-ΟιιοἴοΙἰιι. Μ;

> δε· Μ. Μάσι: σκοπια/Ισά δ. .άπέφι·υσπ/ϊ:. Ο. Σ!

·ι.... -'



ιωεταιτω .ττ1Ρ*Ε ιυσκο Μ.

 

ΡΚ ι: 8-εισ ε »σε 86 Πε!Μιοι·ω ΩειΡ5ωΙ1 ΒεπετειΙὶε ΩοπΒκαΒεκἰοτιἰο

δϊΜειιτὶ·Οι·ἀἰπἱε δ. Βεπεᾶὶ6Η Πι ΜεηοιΦωοπείΙετἰο ΡτοΡε Τι1το118$

εοπετεεετἱ. ΕὶΒτιιῳ :αἱ τἱτιιΙικ είΈ παταω» 5σήρτοπκπ ό· Μοπκπισπισηιω

ΖΡΙΜε!έκω, Βυ!π›ατἱ:σπιπι, άΗΜυΗωπσω ; κά π: σα·Ιε/ϊα/Η::.π, πισω:

#£εμ , κά· ΡοΙὶτὶωω ἰΙΙισ/Ιτππάρρ, Νου:: Οοἰἰεδὶἱσ, /8*Μέσ ά· φον Ο. ΕΒΜι1Ν0τ

ΜΑ ιιτεκ ε Ρκ[6]τι.·ή ά πιοπαι:Η ομ[άσω 6'υπέκσεω:ΕοπΕ: σὺ ειΙἐεμιὶΒυεξ

ποίΈτε: (ῖοπ8τεΒετἰοτιὶε ΤΙιεοΙοΒἱε επειωΜακιιω 8: μοΒιιτιωπ , ιοποτα

ΡωΓειπἰιιιπ τγΡΙε ωειπάετὶ Ρετπιὶτιἰτιπιιε. Βασικα Πι Μεηο:τωοπείΕετάσ

Μ: ὸεεἱωει πετώ. ιπειτΓιε Μοϋ επική ι69ψ

.Ρε Μπάσο Σ'α!ύΜΒ 6Έπστα!ί.ι

ρ Σ: Π. Μαιο-κ Βοιιοι;

° ""“ " ° .Βσβπἱτσ›· ό· δσή!πι 6'πΡέικϋ.

ἴ έ6%$ΦαϋΦΦΜΦ2%%Μ%Φω

οοωοτσσοσσεωσοοσ=ω=ωωοοωωσοωωωωωωωωοσωω

Γ ἐ .μ.ςο°μΜΑ· 1>ιεχνιρΒσιι
.ρ ·

. ¦οείο “πιο Βοπιἱπἰ π Β:: ο.ὸἰε ι6. ΜΑΗ α:οποείΐο 6; ἰπ ΗΜΜ

Ρο!ατιιιπ οοᾶἰεεπι ὸἱε 2.6. ε]ι1Γάεπι :πετσί-κ τεΙειτο αυτοι:: ω, σε:

Πσωπιτε Ε ο κτ1 κι: ιι ε Μ Α πω· ιι τα ε: ΕκεΠΠτετ δ: πποηειώιιε Βεπεᾶἰ

&ωιιε ὁ. Οοπετεεατὶοηε 8. ΜΞι::ἱ Μπακ:: , σοὶ ιὶωΙιιε εἰ! ?καιω Σαφ

Μ·κω ό· υποπκποπιστωνι, πιοικΙΞκΜ, βέβοή:ιπ·κυι_, ἄοΖυπΔ2ἱεοτκω_, κά π::

α·ι.·Ιι·|ίαβΕσω , ποκαβι·ω ώ· μπω! ΞΙ!κ/ΙΜπέω 6'ο!!:Πέο πασα Ρετ εμ:επι·

ωαΙιιςτὶτ ηΡοει·ειΡΒιιω , και: αΙἱι:ιε @τα σεβ: α:οπίειιΐεω ἱπττει.Γεχεητιἱιταπ

«Με, Μ: μπω ω. οϋΡίοπιπε ε:ΕτείΪἱω >

ΠΠιι ι ε τι Απ” ε ι π: Ρι·αποστιιω Κεεἰε Ειιἔονἰεἰ Χ ϊ Τ. Ρτἱνὶε

5ΑΝστ1



!

ϊ

  

εΑΝοτι οιιιΕΝτιι

£ΟΜΜΟΝΙΤΟΙΚΙΗΜ

Ι.ΙΒΕΚ Ι

Μ Πα ε σὲ: τε επϊ παπα ί:οίΗησε ρτατωἰα νία,

2 Ρα·Ροτιιει:ιεΙα πτει€1ε ηιιέιω Ρει·πιιι·α €ι1Ρὶ$ ,

~ ° @Ἐκ επΙιιττ1 κείει·ετ,ωο:εεω 6.180: , ειΓΡει·α.Μπα,

ΕΠο1 ειιτι·ειτ ττειττήτε , εΠΓ6€ Παω.

Νειτο Με, 86 ε:ιι·Με Νώε., δέ τοππΡοτε Μ6Η,

Τσττ0ουη1 8ι·:ιεΗττιιιτ , δνε ὸοΙοτἱε ζω: ε β

8ΟΙ€ΙΕΙΙ1θ Ρ€τιΏὶΧτὶε Μια Γιιιπ :Μάο ΒειικΗα νοπίε ,

  

δΙ , ·· ε1ιιοά που ἔαεὶπιικ , ΒΗΜΑ ΜΗ Βιεὶαητ3 α' 'α' @κι

Π:: €Ιι1ἱε1 παπα ΠϊικΙ , φα! Ρτοτἱηυε €Η=ι1εὶτ, :ιενιππ

ΙοΕτΠε εειΡτἰ ὸεΒἰττπι1ε ὶΠαεΒτἱε,

ιαίεἰνιιω , υπίετιιττι , ΗΜ:: , Βι·ενε Υ πτοΒὶΙ€ ,.νο.πιιω , 3

ι Η€ιι ωειΙ:ι Ποκαι·ιιτιπ σημα Ρτω6ἰΡἑτατ. ἰΠἘ°ἶΞἙΣξΒΓΨ!

ΟωηΗοω Με , τειΡτἰππ· ειπα: Γωπ ιποτἱτιπ:ι , τοΗόΗε ι ςἀἱςἔοω; ω:

Τα ἔσω απο”. πω: πιοτἰτιιτο. Βάε , ω

ΔΕτΒο @ο ε!ει μοι:ειε αυτα ίετιίυπηιιο νεο:ιηι:εω:

νπει εΙοεειιεκι ΜΙΑ ΜΕ, πει Ρ€τ€ι1ὸ2. ΜΙΑ.

868, 6]ιιο Π: ττιεΗοι· σοΗι·Ι άοάτωει ΙΙΒεΙΙὶ,

Ετ τοιπ::ιτ το&ειε ΜΜΜ οπὶο πω:

Τε Παω οττιηἰΡοτ€ω 86 εοτ6ὶε , 86 στο ι·οΞειι·ε,

Το Με 6 Με Ιὶηἔιιαπ1 ΓοΙνε·ι·ε,. ΟΙι:Ηϊε, μπα : ο ΜΜΜ Με

Βεπκττο ΦΠ τοηεΒτειε τενοεατο ΜΜΜ αα:1ε, ω"·

ΑικΙΙτιιιτι ίιιτά5ε ειιι.;ΧΒιιε 1κιβτα6 , Δ

"Ϊ.ν;Π-._·.



δΑΝΩΤΙ ΟΚἙΕΝΤῖἱ.ΏοτΡοτἱε δε :πωπω Γωνοε ο6ΡεΙΙα·ε τοοι·Βοε,

$οΙνετε· τοιιτοτιιτποο1 ΡΜ στα ΓοΙοετ

'Π Ρ€116ε οΗἱ€ὶι1Π1 ΜΒΑ εΠ:0 δ( εοι·εϋε 8: οτἰε,

Ι):ι Γεητίτε τοΠιτο ὸο. ΔΗΜ ΡοίΙ-ε Ιοοιιί:

Πέ"Π:τ. στο <· Ντωωιπι ιιττιοΠ:τειι11 ντττεττοτ τω ππι1τι€τ2.]ί118112.11η ·

Δε Ρετ το άε το .Ετ τ111Βι.Γθτπ1ρ ΡΙειτοικ,

ω· “ΒΙΒΗ Μετιάειτο 6 Ο011]ι1ίΒ. τυο Ι-ι1Ρετανετίτ οπωττα

Μ. Ιοοιιτιπε. Νειται·εταμ ηοίτι·ο. νοοε τ ίτυεω ειΠιπεισ ν -

Ετ ΜπωΙΙε Ρτομοει [ι1Βί86τ1τ€π1 τε:8.ει ΒειΙειειτο τ

Τειπ·ιιει·Ιτ :απο οιι:ιότι:Ρω ειΙΙοοοΙο:

απορω τθἔὶ8 ττεΡὶ‹Η ει·οοι·οοιιε ι·οεειτιι ,

Ε πο. Κιμ:: Γειοδτιιττι ω.. Ρειτο.ηε οΡοΙοτιι, . Ψ

Ήοι1 Ροτιιὶτ ΡτοΡοέ ιτιοτιιοπ ΗΜ Μ: ττε1τοΒιιωτκ

θα: ..Πω ὸἱεεΠ5° οοι·οο τοπιο ουΡτεοε. - ο

Νοτη ωο.Ιοο16τιιτυε τι1ιπ1ἱ: Βετιεόποτε εωΡΙτ°

ΙττιΡεοάτω .ΗΜ στα [Ρ:.ιτετα:.ιΙ1ίε.

Ει·(<ςο ΜΗ εΙοοιιτιιπ1 ., Γεω απο ΜΒ, ()ΙΜΠο, πΠοΗτττετ

(.ΐοικιτω ο.ι1Ηπε ω ΠΜ , ΟΙιτὶΓτε., τεμ”

[Οτο. Ιποτυ1ικε σπιτια δ: πιστα , 8: Βτιιτει ττητ:"Βιιοτ5

Ήοάοιιτ εττειτι1 ΡοΠἰωτ, τιοσ: οιιοοιιτ ποπ Ροτττιι11τ; 4

ΦτΞηε1ΡΙο ἔοττιἰηο.ω άεΒεε τ:οεοοΓεοτε Μακη, .

. Α Βοππἰτιο ΕτιοιιΙαιω απο ι·ο.ττοοε Ιι.οττποΙ:

Ό: : Ίσοτιταπ1 Βτιιτιπι1 τω·οοο εΡτ Ροηόοτε οοι·Ριιε.

ΕΠ ειτπωο. οίΗειτιι νίν1Ηοειτει Πεμ

”ΝιιΙΙιιππ ·Γοτιτἱι·τιπτ ειτιἱιτπα: ὸἰΓΡεηὸΙα Ποσο α

ΕΙΤετ Πι τ1οε Γτο.8τΙτ £οτΡοτ€ νἱτο. Επ·ενέε.

ὅΒσΙ.ἐἱΪπὶσ4·# -Πιιαπι ηειΓεεοά1 ποσο Ρτ1ιὶε οκτιοίΒι1ε ο.ΕΙΐει·τ,
° ή Ηο.τιε των. οι ΡτοΡι·1τε εοοίτοιιὶτι1τ ττ1€τἱτἱε.

.ΝειΠ:-ά Με ιαοίτι·ιιττι , Με 1οτ1ἔιιϊϊϊνἱν€τΒ τιοίτι·ιιπι.·:

Ύπατο οπο: Γεοιιἰτιιτ.νἰτο. Ρο.τατε Ροτ0Β:.

Ατ Ποστ :ιτΒΙττἱο Βοπ1ίηί ΠιιτιειιτΜε υττειτοοιι€ ,

/ Ε: ηαιττει οϋνττ1ίετ, οἱ ΒΒιτε .Με ]ι1Βε:ιτ:

Ρτὶιππο. τοπικη τεΙατ τοττιιτΡει· ΡτοΒιι τοτειτι1, £ ο τ

ο πω. τιπτἰε (Ζακ Γοοιιττω· = τοτἱε τίτ οπο τοττιΡοποτιε

Μ” Η ρτ1ττκιιπ ἰἔτιειτἰ ηιιΠα ιπετεεόε ·νεοτττιι1ε ,

ο · ΑΙτα·ο. οτ ίὶιττιττιο Ρ8ττ8. ΙειΒοτε νεηἰτ. `

” ΝπΓο1τωιι· τα Βοτπἰτιιιττι παω τεττετοικ, ωατἰἴοι1€, τ

©Εεττειτοιι5 :στο μηήεὶΙτε ?Μάιο ὁ

..Κ

.υ&' ν' δ'



εοΜΜοΝι·τοπτσΜ. ιτε” σ. ε;

Φα:ι·Ξτπσε- στ ιπε π: ,_ σειΗε., νε:Ι ο. τσ , ` "ά- ΡοίΠτπσεϊνοτο1 ποίοετοΉσώεΙο. ει” Η 5 282τευ1 ,

ΝοίοΙωση στ ὰἱεπει εοτπΡει·ἰστπ Ιασάϊ οοΙο.ππσε

Ϊ.Ϊτ νὶτειτπ σώσω Ροι·Ροςσωπ ὶ εοΗιπσε.

Ε:: ::οΗεπιτε ποπ Α' ώστε @το , ποπ ΓαπΒσἱπο ἴσΓοἴ ο ω. :στο

ε Νοπ νἱπο π1ε1ἀἰάὶ, ποπ ο σΠε τεινΙάὶ Ϊ ω”

·Ασι·στπ, νοίσε , οάοι· »ν ΡεοστΙ,εε , Ιἐαππἱπει , Βοτπαππε

Ετ (μα: Ι, πιο ποτπὶπεε νο! :€τὶοΓει Ρστειπτ ε· τε πρι. ταστ2.

.άστο Βεσιπ, σε νΙΙοε τ€ττ€πο Ροπάετο ππο!εε·

Πτ ε εοεπστσ , στ ίοτάσε, σε ἑπποποτει σιοοπτ.. σ: 0αΜ;πτσΠ

θτππΞει Πω: θ]ι18 , σώσε ποε εΙΤε ~τ~~ΓΟΔ "Μ

ΝΠ ΡτοΡτὶσιπ οίὶ ποΒἰε @με πο.Βιετ, ΙΡΓε ὸεἀἶτ.. “ζ

Εεεε ετεπ1τπ·ΓοζπόΕο Ρι·οοΙο.ιπειτ Ισ στο Ρ1°ΟΡΒΕΙΞε

ΝοΙο τσοε πΥπ:οε, ποΙο τσο νὶτσΙοε. _ _

Ετ ΓΡεοκε # ειστ1:πεεστπ·εΠ·,868Ιοι·Ιο εωΗ, ;,"3.Β'οί.ποπτ-στ

απο ° επσπ πιεσε εΙϊ.,.82 οσοει Ισ στοα: τποσϊσμ ε σ: Μ. Βσσσ

Έδεσσα ΓοΙνσπτσι· @εδώ τπΗπ Ρεό!έοτο πω, '"Μΐ ΜΜ

ΗοίΗο. πιο Ισαάκ ,ηη Ρσι·εισσο νοποοΙεΒι·ετ. Έ,:Βί5°έ';ξω.

'Ει·Βο πὶΙιὶΙ:ποίὶεπροτοι·ἰε 1πεστοπσετε Εοάοτ,. °"> ά Ψ1°ω,

Πω οποσ :Μ δε: ὸΙΗἱε1·Ιε ἱπ ιποπΞ:ἰε. "ΜΜΕ”ω'

Ναι ΙοπΒο ΡοΙὶὲσιπ ,ποπ ΗΕ αΒιιπάσΡει:επάσιπ ε'.

Νοπ το Τ ποπ· Γσποεσ ,οποσ οΡσε Μ): μεσω- ρ - ·

ΐδσΠἰεΙτ σι: Ποτιππσπι ιπσπόί , ι·οι·στποσο Ρειτοπτετπ:ε

Οσ]σ5 πι ειΗπττΙο , νε! Βοπ8., νεΙ εποΙο. Μι”

θεπίσ ιπο.]οι·1 νεποεπτετπ νει·Βο. Ιοοσοπτἰε,. °ο

Ππστπ , ἰπεοτΡοτεστπ ,[ΡστΡετσστποσο σπασει ,α

θτππὶει εοιπΡΙεκστπ, νεΙ ειπΡοι· σε οιππΠύσε σπσπτ”

δωσε ρ$ο α·εεΙειε, αεάσσιε στο τοο>·εε:

δω (μπεί σε πσεΠε τοπτσιπ ΓοτιποπὶΒσε σποτ ,

Σ

ι·~=

==π

.ο Τειπςισειτπ πσΠει Β€τἱ «σε ΓσΡετ Βοο τποπἰτει Σ·

-Νεσπ Ρπιπίστι νθτθτὶ εειστστπ Μ: Εμ ππεπιεπτο ,,.

@ισ-επ σΙσάστπ ἰπ ίοΠεΙὶε ΓετἰΡτ:ι ίσἰτ τσΒιιΠε,

@ΕΜ πωσ: Ρετ Ποτπὶπσπι :ε:πονειτ άστε. @και ΟΙιι·ΞΩσιπι.

ΑτοσοΕνοποεΙπ να: νοποτο.πά3ι Γοπο.τ :·

Πε , ομοσ Γείχο. σώσε, τποσο·Ρε&οι·ει πσΠ:ι·ο; τεπει·επτ)

Γ ΕίΓετ δε σΒ6:1οτ Με ι·ε:ΡετΙτα Μα,

ΔΗἔέὶσ τοτο Ποτπὶπσιπ , τοτποσο τποὸσΠἱε 9.

.στοπ ε τ:σσσ1 τοποά11$€ο Φοτάο Βοσιπ__ π' ι· -- ε Μ Με

_ σε `

Ρ Πο!. @π

ΜΜΕ.



τΑΝετ10111ΕΝΤιτ

Ετ πότε, τιπι‹ι επιττι Ροτετιτ τπ ιπΠ:ιπτ πτπτιπ:ιπι

ΟΒίττιέτπτ ττιπειτ ΠιΙνετε πιππετιππτ2

ΦΠ πω, οὶιτπ ιιπιπτ τεττεπε. ίπ Εεεε ιιιεετετ,

ΠετιιΠε ΡετΡεεπι.εετπΡοτιτ είε ιπεππι :

-ι

-σ

ΦΠ πει , τιιιοτι ττιεπιπτιτ εοπΠ:ειτ, τιποτι τπεπτε τιιονετιτ, η

@ποπ ιιπσπο. ιοειπετιτ , οιιοτι τ:ιειοπε Π1Ριτ ,

@τι πιειιιιι:>

Απτε ειιπιιτ, Γεπι:ιτ πο.τιιυπτ , οτε Ρτοοειτ ,

Απτε τιιιτιποεΙ ιπετιτπιπ , Ρτοπτιτι Ριεττιτε πιιπιΠτετ,

Οοτισοτιτ πε ειπιιικε Πε Ρειεετ πε Ι)οιπιππτ:

τι τω. τ” Ετ ποπ Με πιο εοπτεπτιιτ ιπππετε , = οπο τε

@ω ΙπΠτπκιτ πιετπ'οτιτ , ΓεπΠοπτ εΧεοιπιτ:

Ήι πιωιτ νιττττπ , Ιπτπιεπτ εοιπτποτιο νιτε ,

ιπιιιΒπτ πε πω Πε Ρτεετιιτο. τιεΙιειιτ ,

Εεεε πω ετειιιτπ Ρεπειετ , πει τεττει τεεετΙιτ ,

Ατέτει ιιβτ.ιττπτ, Ηπότπ:ιτ Οεε:ι.πιιτ:

ΝοδτιΒπτ πε πε τιιετ Πιεεετιππε, ιπετιΠΒπτ Μπι,

$οι ΓΡΙεπΠετ , Ιπεεπε Μετα , ιππει τπισεε.
. νετ ντιτιοτ Βιειπτιπτ Ρεττιππόιτ 8εττπιπε Ποτετ,

` · ιΕΠο.τ Ραπ πτεινιτιει Πτπέτιοπτ ει.τνει εοτιπιτ,

Απτιιπιππτ τππιτο τπετιιεΙπτ,.πτ:τΡιπεπιτ οΙινο. είε ,

Ιππιππτ ειπιοτιτ Πτιεοτει πείειε ιιγεττιτ:

1ιποτιιοπτετεειιτιιτ εοπΠτιπειε Ρεπτιπιει εεότει,

Ιπποτειτ νεπτοτ ειοτπιισπτ οΡΡοΠτιτ ,

Ηιτττι ε Ιτιπιπετει: εΙεπε&επτ τετ8τι Βιειεπτιτ

Μο Μπιτ ιπνοιπετιτ ειιττ,ιτιο. πιετπΕτει. εεειτ,

Ι..επιτι πεε ειεΓππτ πινει νειιιτπιπει πω,

$ππτ ετιειιπ Εοιτ ΡειΙΙιο. νεΙΙετιοπτ:

ΒΠτ!.νετε.Χ.Π12. τ τετ” ιτιότει τε,τιτιετ πω Γεπιιπει τεΙΙπτ

ε δετετ τω Ηεεε εεΙΠτ ετιτπεπτ 65ετετ ιπ ειτοοτιοπτ.

:Η

τι

δει[Με Με· Ι)επιτιπε Ρετ τοτππι , τιιιι ειτεπτπνοΙνιτπτ :ιππιππ ,

ΣΞεΕΣ"Ί'ξέτιιζ οπιτιτ1πτι Ιιτιτιετ τοτπτπ πετ τιτ›ι επτα Πει.

ΞΙιε.ΙτΠ2°Χ Π· @οι πε ιπεΠε νιτετ , νεΠιτπτ Ρπιτπιτε εοΠιτ ,

Σ,)::ψιιτε, π,2ΐ Ατἶιοτε άινετΓει. πιιτιει ποπισ. τπετιτ,

ειιιιι ο ==ιν<ιιι Ετ ΠιιεΙιπιπ ιπι€επτιεπτ τοεεππιτιο Ρτονιτιπτ Ιιοττο

Δἰ“ἑ'"'° ΠτιΙε οπο Ιι πιτ τετιιΡοτε Μπιτ οιπτ.

Αεεεπειιτ Ριπέπεπι ειιιεεεππειπε ιπ ιπιπιπει Ριππετι ,

ΝοπιιιΒιιτ ιτιεπΠε απο. Ηειιππιο. Με”,

Ι

πτ τιιπ,<τιτ, πτ:ιτιετιτ Ρεειε, Ιπιπιπε εετπιτ,

ιιη

)ι-7



ΟΟΜΜΟΝΙΤΟΚΙΠΜ. ΕΙΒΕΚ Ι.

Ντι: τιιοάο ττττειιο τετιιτι1πι Γει·νιτε ιιιΒετιιτ

Ρετ πω» ιιίιιε ΓιιΒάιτει απο. Ιιοπιιτιι:

ΙΡΓ:ι ετὶειπι -ιιιότιιιιό έτττιιτ ΡτοΡε ιιιιΒΠ€ , ΠιιἰὁἩιιὶά

. ΑΙτο Γαβ ιιέτιιπι νοΙνιτιιτ πι ΡεΙειεο.

Νιιτι€ το.ΙΙτιιτο ε1Ε›ο ιιιιιιι: ττιιτο τη :ατα Ιιτιο.

Αι·τιΒιιε ιιιιιιιττιετιε ιιιτὶε νεΙ ιιιοΙε μετα.

Ετ τῶι ιιιιιιο 1ιτιο ττε.Ιιιτιιι· τὶο 8ιιι·ιέιτε μπω,

Αίέ1'θ ιιιιτιο Γιιιιιιτιο όετιΡιιιιιτιιι· εινα.

Λεωφ. ντιιατιτἰ Ρι·οτιιττιΡιιτιτ τΙειιίο. Γττει.ι·ιιττι

Ιάει Ρ1°00ι11 ισ.οιιΠε ντ:Ι ΙειΒιιεει:ο. ΡΙειειε.

Ρι·οτι:ι Ρετιε τεττο , ε:ιιιιΒιιε ιιΒιετιττει Παω.

(:οιιτι1πιτΠε τ-τατιιιε στα τττοι:ιε €τιιιι.

°Αά ιιι€ει Ρο.ιιτΙο. Βοντε ωειι, τά ιιιιιιΙ&ι·ο. αιΡεΙΙο.ε,

Πι ιΙΙ:ιτιτ ωτΡω @Και τιιτΙΙει Ι·ΞινΞε. ι

Βο Γεω $ειιιιιιιιε, ειιπιιπι Ρι·οόιιειε «παω

Ι..ΒιιτειΠιι€ Δε τεττΙε ιετιτ τιιετο.ΙΙα τοςιι1ε:

(;ωτιιιιιο. τιιττωιω τΠΠ:€ε πιτάιαιιιτια πιο:Βοε,

ΡΘΙΠε Ιτττιιτττιιιιι ΓετὶιιΙιιε ειπε τιιειΙιππ.

- @κι οικω ιιτ τιτιετοεπι Ριπτ8τιιιο ὰΙιττοτε @Με ,·

Ετ πιο. τΙεε :ι1Πε ΦΩΦΗ αΙιετιει Ραπ ,

ΕΙιιτιιιτιει τειιιιΒιο Ρει·ι:ικτιε 8: 2126100141. κά” .

Με Ιοιι€ιιιτιιιαε ειΒΓτιιιο !ειΒοτε νιειε: . ·

Λικ Η Γοτιιιιόο.ε . 2Ι:18ι15, τειι·Ρεπιτει ττιονεΒΙε ,

σ ΤθΗΕ.Ιε Με 1 €τιι€τ τεττο. 1ιοτ4πάει τοστ.

Τιιτιι: Η Ι>·ιρ.6τατιιττι τιιικι·ιτ ΒΙ:ιτιι1ει οτιο. οοι·Ριιε

Ηιιτιιιά:ι Ρι1Ινθτθι11ϊι ΒειΙιιαι ίἱιΓεἱΡΙοιιτ,

Αττιιιε απο τοτε. ΓΡοΙιατιιι· κατ Ιεινει0το

Μει·ειάει Ρει·άοττιιτιε ιιιτιιιΒι·ο. τον0Βιε σ.τιιιιε.

ΪΓοτ τειιιτιΓειιιο Βοιιιε Βοπιιιιι τῶι τιιιιιιει·ε μιι·τιε

@Μ ταιιάεπιιιιΐιιιιιι ι·εάτΠε Μ1ιοττ Ρἱο2 τ

Αντ ειιιιΒιιειιτο οι” το , @τω δε Ρετίο πιτ εΙοιιιε,

ντι τ1ι12Ωτο-Ροτ€τὶε Ροιιι1ττε Γετν1τιοε

Ντι: τειπιειι Μα , Ποτιιιιιιιε ,τ:ιιιιιε Γιιιιτ οτιιιιιο. τιιιεττίτ,

διιΗιειτ ιιτ Ποττιιιιιιιτι ίτι·νιιε εττι1ειτιιε Μπα.

Βετο τιιιοιιιιτ ιιιειιιτΙ:ιτι ΓιιεεεεΙιτ τοποσ. Γετιιτιάι
Ρτοιιιτιιιιε ιιτ ΗΜ ίἱτ Πε: ντΙιιτ ιΡίτ ΗΜ τε τι

ΝοΓεο ΓειΙιιτιττι·ο.ιιι ττ12τιί·ι1το1Πι106τΒ-188Επι ,

Πω εμε: ειιτιθ:1ε ιιτοΓΡισιτ ο$οἀο.

η Α!. Βετιιιι:

Σ 5ετιιιτ.

Ή Πο!.

τικιμ

ΗΠΒε



°ΕΑΝΟΤΈ (ΤΚΪΕΝΤἙΓ

ΝέΜΠ (Με ειΙΙοιπο. ΔΗΜ ΠΜ.πάειτι1τ ουτε-ε οοεοΠο οΒ

Πε εποε πιοειάοεω: Πε ε1ι.1οε1ι1ε €ι1τ2.·εΙὶἱ.

Εεεε Ροειιε Ροειιε1οπι ίοοεεωε!ει εεΙ Ροβι1Ι2. ἀειεὶε ,_

ΑΜΠ1ι18Ιε ΡτοΡτὶο ΒιιεειιΙ.ει Μαι 8ι·οΒΙ.

Μειεεπι1εο εοΙΡοικΙοιπ εμε σπαει: νοεο Ιοεμιωειιι· ω

Ιιηιιο ν1εοπι εΙοεΠεε ΙειππΡΒοι·ο Πιεεειει ΓοΙοεεε.

Νοιπ εποε “που ε1ιιοά Βιιόε1Βιιε οε:εειΙΙε εε]ιιοτ ,.

δ( τΙ:32 Ετ νοΙεεει·Ιε νοΙιιεε·1 είε εδο· · Εοι·ο. Μο.ηεεει θα. Θ

°ί:επε. ΦΠ Η €1ι12ηεΙονε111τ ε1ι1οει111 ο εεε ειεςετιιειο |> Ρι·εοείο,ε

ο 1Μ·ΡΜ2· Ροτεέοι· ὶιπνειΙὲὸοε ιιι·ι€οο νο εεε οικω”

89ο νοΙιεεωπι εεε είε »Με “και 1 Ια Γοι·ειι·ιιιπ ,ο

ΠειεΗςιιο εεοΠοεΗε εοιπϋειιτ ειυεΗΗε,_ ο '

@εΡεινειι11· εεπτι1εοπε· αιτία ,Πει·ο8ο , νοεο , νοΙο.ειε ,,

Ετ Η ποτε ΡοίΪιιιπ 3._οτέΡω ο νοΙιιιπ. Π

Ο1Πηιιο πει ?ο Με ειεεεεεεεο ετωποτο Γοε·νοηε_,

@εε εποε εοιιΠΠο ηοε εειεεοειο νέεοιπ:
. _ _ Ϊ'

Μα- Γα1Μ· @Μ επιι·ι:.ετι ΒοαιωΙ Η ῇειίΐει νοεοειεὶει ε Γοειιεωπε

Μ' Μειει1ο. εοΜΜει · - . ·Ι ·

με απο Βοειειωε ισπιιειοπι ,._

Δτηι1ε Με, 1ιεεοιπο Ήι·οΒιιε,εο.εεοπο Ροι·εεειε

Πε Με εμε του. (ειπε £οτ11πτοάο. Β·ειεοε· ει€ειεε

Ηιοε νοεπε Με ,ΡΙο.ειοειε εποε-πο Γοηεοειεἱε ,ειοόεεωε

Ηιιτικιιπιπι Ροή” εουεϋε1οπο 8οπιιε:

Νοε: Εεε1ειεειΙ11ε εμ.εε!εμεΙ 6ω ΗΜ ειστε νἰε ε

` Η πο ε1Ηάε ί·ειεεεειε ϊ εἱ·.εὶΒε Με Με!.
'Ί › (Μ)

θ

8 4!.ε Με;

Εεεε.

ε: Τοπικα

Μπι: νοείἰιεή

εξω Ποεοε 11ο611°θ&η111 ,ε1ιΠε Πο8οε ε οδο ΡεοΒιιπι :ο

@Μ οσο π1211άειτι1ττ1 Εεεε εοωΡ·ΙοεΞεύεω· ειτειιπω

· ΡΙοεπειε Με επιεΗ εΙειἱὅξϋτενἱταεο ΡοεοΠ:ε °

ο

- @ΗΜ 8οηιιε εΠ:Βοεπεηιιω, ςιιἰε ίο:ευε, Παπ, 82 ΜΒ; '·

.

-#%'

ωστε: “Μο Νοεπε1ιιο εεε εμε επσ.Μ.Γιιητ, Ηοτίπ1οόο Πε πάω @ΜΜΕ ὶ

Βεωϊ- Πε ε·ιει·ίιιετι ειιΡάο.ιτι ετ Εστω. Γεωε Ηοτἰ.

· ]ιιεΠεο Ωσηε ε είε 3. οεΞεοτ Με εΙυοτὶει1ε ιιΠιιε.

Πο ποΜε ε1επι1εεειιεε: Βοηει , εμε: πιειΙο. Γιιιιτ.

θειιό,οΒεε εοι·εο Π" εμ1ἱε εΙο Μάο νἱειπτοΙΙ1

ΒΙειιπόιιε νἰεἱωιω όιιεειε ἰπΙιοΪΡὶεΙυιτε :·

Τε: φ10€1ι1ε ΓοΙΙ5ε5ευε Ρων15ε οΧεὶΡο εοεΞΗε

Μπακ , ε]ειά·Ιοεο.· ιιοείεε Ματσε οτίε.

ΜΗΝ εοΒε επιιόμε ,,ίΜοηε εεε! ΡοεΙο νοεπείεε '

Ε[ιὶε1οι:ιε οΕεειε σε Φως
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Τε: :με ιτε Ρεταπονεειτ ΡτοΡτα Ρετ εε.αΓε. ΙεΙσοι·Ιε ,

ΒΜε4ε €ατ1°1 ταΙΓει·Ιε,, ειΙΙΙο. , ΡοεΙει , ε1Βοε.
Στα: τα:ιαατα ΡοΜΙε Ιε1ΡΙι:1ε _ ΜίοΜιτΙε. ταοείταε ,

ΑακΙΙΙαττι ττεΡΙτΙαε. εοαΠΙτατιο τΙαεααε Ω

Ξ‹Ι ΙΙ1σεΙΙ:Ιε , ό.αΙ:Με , ττεΡΜΙ1ε , Ιο.ΙοεατΙΙ:αεε οτΙ:εΕ$ 8

Ια ΙἱπαΙ1 αιαίει τω: ατ ε.ταετΙε επιειαε:

παω Ιαεαίει·Ι ε ΒιΙΓο τΙε ετ1τιααε ασε ντε,

ΟτΙταἰαε ΓειΙΓο ,ειΙΙοε ε ταΗττιαΙειΠε ΜΗ. -
ΟτΙΙΙΙ:ΙΙ:ιιτειππ ε Μετα:: εεινε: ει·όετε πο:: νἰε ο

Ρετ ντιπ ειπε ταει Γατα” τα .νὶοΙειπτετ εμε.

Ραέτει τΙΒΙ τΙαΒἰο που νΙε αατειτε Ρετε.τα: '

ε' ΡτοιαΙΙΙαπι εεττο τεττΙ οτε τετΙάε Μετα.

·Φε τ1Ι›Ι τΙεττ·ει:τΙτ νεΙΙεε ΙΕεε1τΙετε ΙΙ:18ι1ε.τ11 :

Ουτε. Ετ ετ ααΙΙαπι ΙενΙάει καποτε. αοτεατ.

Μυ.ταει εαττιοαε Ρετττε νΙε Γατττετε ΡτοτΙαίιε πω.:

Ματαε. Ροίεεατεπι όεΧτετε. Ρτοττπει μια.

ΙαΗετοε ΓειΙΙτα αετου” τ τΙεοοαε ταταοτεπι ,

@αἱ ί:αΒΙε ία εεΙΠε πείσετε ΙαίετΙοτ.

@Με · Η Έστω· τα , νεΙ ιτιειτει·., τε-τω εοα]απΣ

@παω εεε πατατα Γεττιε. τττε.νΙε ταετεαΙετ¦

ΪΡετΡετιιΙ €ιιτε1ττι απατα Ιετειτε ΡαεΙοτΙε

ΡΙΙΙαε, εατ Πειτε: , έξω ταετΙταε 4°ι€Ι8:

"Η:εε νει1ετατιότι τΙΙεΙ Η αοττααε τεττι τετ ε.άαΙτετ,

Ρετταπι τα νέαόΙ&ειτα Με Με ε ε Ρατεε.

Νοααε εε.εΙεπι Ραττκι ι·εαε εε, Η τα οαοτιαε ίαττΙτα

Α8ε.ττετΙετΙε εε.Ιτοε ΓοΙΙΙεΙτε.τε τοτο89 . .

ΗΙαε ίαΙτ ατ ΒοταΙααε Ρι·Ιταε. Γαβ Ιεεε Ιαβετετ

ο Ρωτω Ρ:ιτΙΒαε ετὶττιἰτιε. ΐαΡΡΙΙεΙΙε; .

?το άαπωο τΜιιτιτταττι , ναΙηιιε με νιιΙαετε,τΙεατετε

1' Βειπτε Ιαἰ ττιΡτατη, ΙαατΙαει ΙατηἱαὶΒι1ε;

”Νεε παααε ατ ΡτοΡτΙατα ΓαΙ› Μάτσε τετ:Ιαετ·ετ εατ·Ι.εκ ,

ΑΙτετταε £αΡετετ φα τειΡαἰίΪε , εαΙταειακ

]αατεΙαταοαε ι·εαε , 11011 οΙΤετ τΠεει·ε οτε.νατα,

.ε Ρτεινἱε τΙε_ει·ετε. εΙΙ: α τω ετ~τωΙατοαε.

Ετ Ιιεετ Μα: επεΙΙαε τταιτεινΙτ @Με @ΜΙΒ ,

Μαιο. εαπ ΡοτΗιε φαω ν1οΙεατο. τΙοεετ:ΑΠ το.τττετι είε τεδτιιπι ε οαΙετ1αΙεΙ @βετ Με -νεΙ Με, Π

Γ 5εα στο τεΙΙΙτατιε , ΓεαΡετ1εατετ εδω.

ι 4 .- 'ὅ

εΙ._οδετε

τι ΑΙ. ?απο τε.

τ: 1):Ι. Ιοί”.

τηαΙαπε :Με

δ Β:Ι. «απο

ααΙΜ.αι.

ε. Με!. ό”.

'Με

τ” 13ο!. Με

άεττε , πρ.:

ΙΜ.

8 Π:Ι. μαϊ”
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Π Μ2Πα

ο

Ηο‹: τειοπεο εΠ: οπεΠοι· ααἰ φωπιο νἱοὁὶ€€ εο.αάετε

δει·ντε Πε Βοτοἱοο, ααοά ὸ€ἀὶεΠΙε Πω.

Εεεο ΡΠε νοεὶε, 86 Πιο6τΙε Ροι·Πεο εεΒαε,

νἱτει ααοά Ικα: Ρε:τΠτοε, ααοατ1αε ταεαεει ΡεσΒετ..

Θ Μ· να ° Πε τε ,απτο πω: Εα8Κοε εοοποεοάειε οοοείτειε ,

Ρ0:Ραε Ροίε οΒὶταεο @εποε Ιοί-εἰ Με.

Ν:1το οοΠ:εΙε €€ετα8 τοοοΙε1ε, οπειοδιεο. ο·ωτοεοτο

Οιοοἰα, οαο‹: ίταἱτε ααα Ρεείεατ:ι Ρ11τΩΠτ:;

Αττ1αθ ειοαο:ιε Τ Μάτια. ιοετοβετε ι·εάεαοε1Βαε ,. 5ΡΓαατ

φωτ τεεεΡεατ:1ε σοεαοεὶ·ε ετινοιαετατο.

(Με , σώσε, Γειοἔαὶε, ποπ , €αεὶε , οδο , εειΡὶΙΙἱ,

Πε οαοε ΙειΒαοεαι·, Πε 1τει·ατο νεοττοε;

ΒΑί.εεεόΐεο.. Νοο π1οάο ααα: τατααΠε Βεοε τ· οοοταεει @το τείετνο.οε

τΙ:ΜΜπ Ααε απατα ἴοΙὶαἰεοαΡαΙνὶε οὸοεαατ ε ααα:

δω εΠέτο εΙτὶαε, Πετοειοό.ει το οιετοβεο. ετώΜε Ϊ

Ροεεἱο τα εατοαΗε .,. Ροτεἱο ό.ε Παντα;

@το νεοταε Ηπα παοαὶε, ααα! ικοα οποία , '

ά ΙΜ· α· ΕΙειτοτοει ααα!. Δ €ΧαίΠε, εταοάτ]αθ 'εαἱοπ Ρειττοἰτ,_

° Τοεατο Μετα: Τ τοτα111 (ανετα το μπε «πω,

Ρ.ιι·ε νοΙαεεμ ειτε @Η ,. ατε Ιοο!ειτει Π:ι·Ξε:
Ετ τΙαοά οαοε α:εειε ΠεοΠοπ ΙΡο11Ξετνο. ι·είοΙνίε,

Η εεΡτἱτο Βοτοὶοἰ ΒαεεΙοει εείαεαετ.

Πε., Ρεο Πειέτοι·ατο το€εἱτἱ5 , το €οτΡοτε εοεΙοοπ ,

Ια ααο αεΠεεαοε Γειι Βοοο, Πνε :οψη

$ε1Πεεε , π! τοοεαε ειοεο·τοεατο εο.ι·οε ι·ενει·Γα,

Ρ0ετοει Νοε , ούτω θΙοτὶει ΠτίδΡίε1τ.

Ωω ειατετο ε1αΙοεεε3 απο Ρε:ι:εεάοοτΙο. τοοοΠ:εεοπ

Ω`ῇ

Πε ΠΜ νεοεαι·ἰ Πε τοαοττείτα Πάω ο _›

ΒοΓΡΙοετ οαα:ιεει.ε ΒεατοαΠ Ματ” ΓγΙνεια,

]ειτο άεΓΡωιεΞε ΙαΧατἰ2ε€ εοοοω

@π [ΜΒΜ Μει:εθοε άεεαΙΤο Ρα!οοτε κατα ,.

νερετται· ΪοΗἰε ,. Εεα&ΙΒαε ἰοόαἱεαε. ?ή

ε ΙΜ Αεί" δρέαταε ε!οοΠε αιΙεπ1αε Ηεινείοὶτ :ιεἰίΗε ,ο

Μ* Ϊο εεεεει αεειοατο ε]αοά εοοε!ο Ρατεθ ω;

Ετ φωτ οαο‹: ει·1ίεΙ Γααο.ΙΙε:Βοοτ απο νεεει·οο,

#Π·Ι"ΜΜ Βετο. οονο οόεοε εει·οοοε, Ποτε ]· εαοεοετ

@Γε εεΙαο·ισ ποπ εοοεΙαίαε εοεοΠΒαεΤ ειοοαε

ΤθΙΏΡοεε πακετο τοοεε1ε 1ιειΕκτ ΓΡε:ώεεο: ε

Θα
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απο νει· 2.ιιτυΠιιιο , ΜΒιιτ ὸεΡεΙΙιτυι· ΜΕ”

Πτοιιε Ιιοιιιιιι·ιιιιιι :οι εΠ:, Ιιοε ειοιτ , ιΙΙε νειιιτ.

Ηοε το.ιτιετι ωτει·ιιο , όοτιεε Βειιε ειιιιιιιιτ, Με ,

Ιτιοιιε νιεειιι ειΙτετιιο νοινιτιιι· οΠιειο ,

Ετ όιιπι Γε Ιοι·ιΒι ίετιιιιτιιι· τοτε τιιοϋΠιε τω,

ΝιιΓειτιιι· 86 πιοιιτιιι· , ιι Γιια:ιεΙιτ ε.τοιιε ι·ει·Ιιτ, τω,!ιιττο<Μ

Νειιιι Με ιιοίτει· Ειιετιι ποια τιττιΡιτ, δ( πιο” .

@οι Ρτιιτιὸ ιιιοι·ιιιιιιι·, ίοειιτιετιιο πιοι·ιτιιι·:

νιεωω Γειιιοει· πιστα Γεω ιιοιιε ιιιειι·ιειιτε , ι

@Με Ρει·Ρετιιο τετιιΡοι·ε νινιτ Ιιοττιο.

Ύινετ Ι1οιιιο, Βετιιε Μ: Με οπο. τω» Γεειιιιιιιτιιτ.

Νο.ιιι Ριιτο Πε Ιιοιιιιτιἰε Γοι·ε ιιιεΙιοτ Γιιει·ειτ

(Μπι Γετιίιι νιτεε ίετιίιιιιι εὶεΡοιιει·ε ικειικ,

Ετ τ18.τι1Πι ιιιιιειτιε_ εοιιΕιιιιΙειιι Εετιτ _

@που ιιιιιτιε , Ρεεειιτιε τοτο άοιιιιιιαιιτιοιιε ανο, ζ ο τ ~

ΕΧτιιιΒιιι τω: , νινει·ε ΓιιΡΡΙιειιε. ' '

Νοτια ι·οΒο ιιε οπο” εΗτ:τ: :κι εοιιιΡειιόίει Ροειι2

@οι ι·ειΡτιιιι ίοιι4:ε8 άεΒιτο. Η:ι.ιιιιιιο. νοιετ.

Ιειιιοοε:εττει·ιιιε ιιτιιιιετίοε τεΓΡιεε εοΙΙεε

]ιι€ιτειι ετιιοιιιι, ιιοιι τ2.ιΤι€11 ιιιιιιιιιιιιι : . _

Ετ 8εΙιεΙοε Εοιιτε; 86 €2ει11Ιει Βιιιτιιιιει εει·τιε Ϊ

Ειιιιτιετε ΓειιιΡει· ιιοιιειε , ΓειιιΡετ Ιιοιβετε τετιιιειι.

. δικ: ιιιιίει·οε νιιιάει6 Γειτιρει· ροΡι;ιΙειΒιτιια· ιοτιιε, ο

Πτ Γειτιοετ Γεινετ ΡαΒιιΙο. Μετα ΕΜ. ι·

Ηιεε Η ΓειΙΓο. μπα, ιιιετιτο ΡοΠ: πιο. Ρτοοιιοιε.

Ατ ΓιιΙΓ6.εΗ]ιειεε, Η ιιιοεΙο νετει τιιιιεε.

Ήι:ειι·ε ροίτ ιιιοττειιι Γεοιιιτιιτ Η νιτει Ρει·ειιιιίε,

ει:τιΗεειιιε ιιιιτοε , άιίει·ιιειειιιΓοιιε ι·εοε5

Ύιι·ιΒιιε 86 τοτιε 3 86 τοτιε ιιιτει·ε Με

@σε τε&ιιττι εὶικιιιιτ εοιπιιιι:ιειι·ε νίειε τ

σ

ι (Σοιιτει·ε εο.Ιειιτιιιιι ειιιιι ιιιιιιιάι Ριιιιειοε ιιιιιιιόιιιτι "ἔΕτ Βιμ Ιείεινιε ειεεΙει·ε οεΙιειιε. Μιωτττω.

·Ρι·α:ει-Ριιε_ Γετιιοει· Ε·ιιιιοΙοε άεΓΡιεε σ νιιιτυο, Με” @παπι

α1Μ.ειιικιφ
]οάιειιιιικ1ιιε τω. ει·ιΡε Ιτιτιιιιιιοιιε.

Νεπιο Εει·ετ_ι·ιιτ1Ιω Μαιο νεΓτιΒιιε ι€ιιεε 9>

Νεττιο ιιιτει· Πτιιοε που ττοΙιετ οτε (οποιο ,. ι

Νειιιο ιιξιτει· Ποια ΒΙο.ιιεΙοτιιιιι ειιιιι-›ιτιιε οὸοτιιιπ Μ·

ΝετιΒιι.ε εΠιάιιο.ιιι Με ιιιετετ ιιιιΒιιε τοίο.ιιι. °
  



το -$ΆΝΟΤΙ ΟΧΙΕΝΤΙΕ

Νεπιο πιο ιιτιεπα, δ: τοπια: ΓοΙε Ρετοίι:ιια,

Ιπεοπιοεε εεΙιπια, πεε Ροειεεοι· προ.

Νειπο , νιαα Ρετιιοοα οεοπιαΙι εεπιροτε εαι·Ρεπα.

ΟοπΓΡει·Γοα ΡΙονιέι, πεε ιπαάετα&οα πο.

Νεπιο, Πεετ πιετιιια πιοτια , πιο ἔτεπιιιοτε οεΠζ

ι· ο Απε οεπε ίεεοτιια, αιιτ οεπε τοτοα ει·ιτ.

Οοππι·εΠοα ΡτααΠατ νιίοπι , πιοιε Ιοπιιπα νιίπ

Οοπειι]ποπτ Ηαπιιπαα , Ραττοτιοπτοοε πείαα."

Όοπι νε οτι ιαδτο Ριίεαπτια Γταιιτοοοα οαπιο,

”Ρτιπιιιπι απιιιιπα ιεαΡιτοι·, Ροίτ ετιαπι πιοτιτοτ.

Ρτιιιια ποιο οπο, οεο! ίεπιπιπα , τε οποια απποια;

Λε οοποπεπι Ρετ τε τεΡΡοΙιτ α Βοπιιπο,

Ετερτι το εαοΓα οοπι το ιαππα πιιοττια,

. Το ειεο τιεεεειτα ,ο το ειτο άεειΡιεπα.

α Ι. πιο. Ε.ττςο απε , τ ποιο ιιιιΙΙο πιαειιιατι Ρεέτοι·α πα:νο ,
Ετ Ριιτοα Ροτο πιεεεια ε1ΐε απιπιο; Δ

.ο.αι.Βϊιαιοα. Πε Ιαοοεοα @πια Ι· ναιΙιτιοα 8: αεοεα νεπεπα,

" Ωει·πει·ε Ιαοτιαταπι Πε τοπια ταειεπι.

Νοπ επο ποπε εεΡεταπι Ρετ τοτ ιαιπ ίπποι. ειοαπτοα

Ροειπιπει νπιτπα Ρετι:Ηπει·ιπτ ΡοΡοιοα,

Ρτ2τετεο εΙαειεα 8Ραι·ταπαα, Ττοιεα πιο ,,

Ετ ι·αΡτιπι εκειτοοπι ππαιπ Ετοι:ιε Κοιιια τοπιο α

(ποπ €επτεα ποΠα Βοιπιπι οι Εεε, πεε οΠια

δαπέτοι·οιπ το νιταιιι Ρετε!οπιιταα πιοπιτια,

ε: ΒεΙ.ΐαΓεἰ-. πα τοκοι· ιπιιιοΙει·ατ, σ Ιαίεινοπι ποεετε νοΞτοπι,

ω” ω""' πετ 8τ οσε Ιιειτοιιι ποσά τοετατ Ηοιτοτπ.

ως”. 1)ε Γαει·ια,, ιπτιπαιπ , το ίαει·ια Ρει·ειειε Μοτο ,

ΟΡΡτοοτιο τ1οαπτια τοι·ρια :ποστ τοει·ιτ.

'Τε Πιιιαε ΓΡεειεα πιπιιο πιο απιοι·ε ι·πεπτεπ·ι

Ειττιπιπτ διεεπι , ειιπι Ρατι·ε, απο Ραττια,

Ναεπ πιαΙα εοπι ι·ειΤα ττατι·οπι Ρια εοι·α Γοτοι·ετπ

Ρεεπιιττιε εοα απιο νιιιτοεατ οι οποιο.

Ήοπε ειπαμε ΙαοεΙατοιπ Γα!πιοι·οπι εατιπιπε Βανιά

Εοεοια ΡΙαεεπα εειΓο εοοΓοιε·ίοΙιοι

@πω πιαΙε !αΓεινοπι εοπι-Ρει·εο ει·ιπιιπε εοι·ιιιια

8πεεο εοπτε8ετεε , εοπτει·ει·εε ειπετε,

ΤΙιατιιαι· τοι·πια ποσα Γοο @το εεπιποτε τταττετ

Μ |ι_μμιιι_ 1πεείτι δέ Ϊεττι ιι Ρετ1αποτ το ταειππ8:



. οοΜΜ οΝιτοικιοΜ. ο τιιιι:ιι 1.

Πιισε οοι·ισιππιτ, οοκι·ποτειιπ ιι!οιΓοιτσι· ο.!τοι· 3

Π!τιο οτα πω. οΙτ, απο οΙΤο με.

1Ρίο οποιοι 81 οπιοπ5 οσισε Γειιιιοιιτιο.- ΡιιΓοο

Τοσιοοι·ο, 86 τοτο πο!ιι!ιε οτοο πιο;

Βσοιτσι· πι τειοιπσε νοτιτο !ειοιιοατσε απιαστο,

Ροτπιποο ΐσ!ιτ!οπε τστοπι. οο!!ει ῇσἔο:

Ετ Ποπιιιιι ιιπιποτποι·οιπ ιποτιτο Ρτε:οοπιιι !εισο!σιπ ,

@ο ισνοιιοιπι οτπειτοπτ , ο!οίτιτσοιο Γοποιιι.

Εοιιπο ΡΙ:ιοοπε πο! !οτ!ιο το τπιάιο1τ Αιπαπ: ·

Ροι·ιιιο. πισω ι·οοιιιτ τω:: ΟΙοΓοιιιο οειΡστ.

Ι!!σπι πιιιιΕοο-ίοιποΓσιπ ι·ο!:›οι·ο 8οιπΓοι·ι

Ε0τιιιετ τ!οοοιπ .Γεονιε πωιοπ ΑΙΙοο!ινΙιε.

δαιιότσε δε νίθτοι· πω· τοτ τποο!ο Ρι·σε!ιει πιι!οε,

Ηοιι ΓιπειΙο τοιπιποιε αιωιωτ απο ο!ιοι·ιε ,

^ Πε μιιιι'Ρο!Ιστοε; Ρο.ι·πιπτ πιο. οπιιιιιιο Ροοιιει.ιπ-;

ΟίοιιΙο. νιιοιπιβσει τοποσ. !!:ιτοτ <έ!ειτΗι·ε.

Τσ οσοοσο !ονιτιε τιιιιτσιπ τ!ιΙοάει , πα: σΧο1°,

Ιπί!ιπο ισνοπσπι ωοιω ιιοέ!:ο τ!ιοι·ο

νιιιτ!ιά:ο ί!:σο!!ο τοτειε Ι, πι Βο!!:ι. ωιιαι,

“ ΡοπΙοι·ο οοπτοπτειε Πνο Ροι·ιι·ο πω.

Πι: ιιιοπιοτιε !ειοοιο ά!ΓΡοι·Πε Ηιποιο Οο!σειειτ

Ε!!ιοοι·οτ ε!!ι·ιε ι€πιοσε σ!!ει ι·ο8σπι.

Νοπ ιιιι!ιι οποια οοιιτι!πι Γσπτ, οι·οιτΙσο οοπτσσι,;

ΕΧΡοάιοιιι εισειιιτπιιι !:οι·πιο Ρ!ε1οοπε ποοοειτ.

Ι.ειΓοινο ο!:ιιιιειτ οοποάιάσε ΑΡο!!ο!σε οτ!ιι ,

!):ιπε οτί:ιπι !ιοιτιε @τα !ονοι·ο. τ!ιοι·ιει

(?οπιιιοο ΡοΠοίΤσε, οοπτοιιιτει οοπισεο· ΗΒΟ: ,

Νοπ Πιιιι!οιπ οασίἔιιιι ι·ο!!!:5ιοπιε Β:ιοοπτ.

Όοιι!σοιε ιιιιΡΙιοιτσπι ο!οτοπτε1τ απο ιιιιιιιτιιιιι:

δο!σιπ νιι!τ οεο!οοε οιποι·σιΠο Βοοιιι.

εω οπο; ποππστπ ποιοι ίσοοσιιιοσπτ !ιιιπιπο. Γοι·ιπεο,

ΑποιΡιτι ι·οέτσε (!ειΒάτσι· οι Μνιο.

δ! Ρσι·ιιτπ ιποοσ!οι·ο οπιιπιιιπΡο.ι·οτ ιιιι Με !ιο!!!ε,

$οτπΡοι· ον:ιιιε οειί!ο.πι· Γο!!ιοιτειτο Η ΟΠ:

Αοοιιιο πο. οσιοιιε οοι·τ!!ε πιο ιποοπίο. Ιοινοε.

(πω: πο! Πτ ο!νοοσε , οπο: οι» Ετ 8!ειο!ισε. ·

δσΡρ!ιοιΒσε οι:: τπιε , εοιπιτσ, Ρι·οοο, Ροέτοοο τσιπ-οι

@πιο Γο!στι απο ποδτο οιοοιιο Ποιιιιι.

7
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Η -εΑΝοτι οιιιΕΝ·τιτ Ύ
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ΚΙΝ.»

Μ: Δε: Ρ:ιιιΙξιττω ΕιεΗτω ΓΡεε Ρ:ΡΡ€τ ωποποιη 'τμ

Ζει ίσοι τι καὶ Μ ετἔο το οπο εάεπι.
Νο:: ΙΞἔτιατυειΖπἰπιΡττιἱΙἔτὶε ί.ιιτευττττοΡεΙυεττο, τ

Οττικι1ειέ)ε:ΡεΠιιε, φα: ἴιιἔκηἀει ΙοτΙτιω·_ .

ΚεΓΡτι:5ε ο. Εοι·ιπο.ιη2· δα! Ετν:ιε ι·0ΓΡ1τ:6Ροοηειε,

ΙὶοΓΡ1εο Ίτι1ό Ιειιιἀ€ε , τεΙΡ1α: £Ιι1ὶτἱ τωπεεε:

:Πτωττωτ οαιΙΙε δ: ντι·ο ιιωἱπε αμκ: ,

Βο τα” ω εα:Ιτιππ > @ηπα ΒοπΠτ18 :ΜΙ Ποτη1ηιιω.

ΗΞε Βτονὶε τα Με @ώμο 0ΙειιιοΙουάπ νοΙιιΡτ:ιε.

ΠΜ: ΡετΡ0τι1ο ΐτιΙΠιτσ Πο.ιπιπει νοτει:τ. '

ΑικΙΙ εΙειωειι·ιττινι ιιιειΒιιει απο νοεε ΡτοΡβεττη5

80ο 1Μ.ιτόπτει ]εδειε Ρτὶίτὶπα , δνε ηον:9.:

@τα Ιειιιε το νιιΙτιι τω Εαττ1ι1Π1 οϊ11τ18Π1 οΓεεΙἰτε αιττ1εω,-:

ΝΉἰΡ ε υ5ΙΠοε ΑΜ 8Ιοτίε. ι:ειωκ απ.

απι ν€: ι1τὶ οπ:ε @Με φωτ, :ιττε:επ ατίτω

Οοηί:ιτηάτιοτ “Μπα 5 ἔοι·τἱοι· :πιω τειΡὶτ: .,

δτεΕνιιΙτιπτι , ε1ιιο]πάοςΤΓΡΙΐιεττ 0οιπΈιπειε τεκπΡιιε,

τ τοπιο: δέ Νο: ο ο @τα οτε _
Αττμιε , 1ΡΓ:τω οτ τει.εεειππΡ, φα ἔοητττἰτ στοπ” πιοττ€π1

@αυτα |ὶ€€τ:τ -πτοτωε _ ί:€Βι·ΙΒιιε $11ΙΩθήβ118θ

ΉΙ :πάω , ηιιί αιητιπτ ει!Βο ί-οτάττιτο αιΡΙΙΙο,

ΟοΙΙεττετε οΠτιπ Ποπ τέττ1ιι€τε Ρίεεε:

Ρεπόι1Ιο., @τα πκπτ0ητ τιιεἱε άείοό:πτΒιιε, στα ,

Ρ:οτιιΙεπιητ ν:ιηιιιπ εστί 101611 άτ:ιειιε.

@ιζ παω: τη Μια ττετι·ιιιΙο-Ξ ·· με ΡοΠε νειοΙΙΙατ,

οι άεάει·ειτ τ€ι1ι1ὶ ΓιτΒιπει τοπια Μο.

(:ετνΙΧ, οοΠει 3 ω:τιιτι1ε , δε ςυοά παπα οττωίΒιιε Βοττττ,
Ηειι τιι1Γει·1ε ηι:ορώιω αιτία Ηιτοττε επιητ. τ ώ

|..ιιπιτιπι , ειστε. ττιειάΙάιιε άοίοι·πιΜ. ΓιιΒΙιιΙτ Κατω:: ,

5τεΙΙο.ι·τιτπ τι1τΠα: σου Μουσε Γατα.

ΚεΓΡὶε‹: ςι1οόΡειι1είε Βο;ετ_ Με Ρ€ττιπαιπθτ,ατ1ηἱ$:

Ετ τσ.ττ18η αττ€τηὶε ετιΙΡο. ιπο.ητττ ]2€Ι1τγπ1ὶ5.

Ετ8ο Ριι€Πατ88 νιιΙτικ Ι:οτττιαίε1ιιε εΙοοεοτοε,

Αυτ νττΓο :τπτ ιπει·ίο όθ[Ρἱ€ὶθ8 αιΡπο.

Ατηι1€ ιιτ Πε Ρεωτι1ε Πο τοι·όε ιττ εοτΡοτε Ριιτιιε,

Πτ υι1Πιιπι ΒΔ” Ϊυί-Ρἱ£ἰο11€ καιω 5

ΒΔ ίτικΠιππ , εστω, 8: ΓετιιΡει· Ρι·ονΜιιε οΡτε$.

0τ ΑΜ Ε: Πωλ ΜΜΜ. μπω. ι1ὶιτιὶε,

·..

υ·

τ

$



ΟΟΜΜΟΝῖΤΟΚΙΠΜ. Ι..ΙΒΕΚ Ι.

Ατοιττεοτ νιτεε , ο οσο Ποτ οονοι,νοοτιε.

ΡειοοΙο Η οπο, ιττιτοε τοοιε ετιτ.

.Λε οε οιειοτοιτιε τε.οτοο1 Ρετ οτιτί Ριιτοτοτ

Ατι τοτε: τοιίΙ:ειε ΓοΙοειτοτε. τω:

ο Στ ε1ο:1 ντο τοΙοοοτ,ετετοιτ Ποτ Ρετοιοο τω,

Ετ τοοτιτοοι ο: Ροοοειε , οτε οοοτιιιε Γειτοε οτιοετ.

(Μοτο τι οἔοοτοε τω” ειττοΙΙοτο νοΙτοε,

δετΙοε τιιτοεο οοτιε ιιιιΙοετο Ιοτοιοιοοε.

Νειοι οιειΙε Ρεττοοιτο Ιοόεοτιτι Ιοτοιοει το,

Βοιοτὶο οΡο ΓοΙοοτ οτε τειεεοτε Ιοοοι.

Αττιιιε ειτοοτ, οτ οι.εοι·γοιιο, οικω ἴιιοιὶιἱοῇοτἰει εοείτ,

Εκ οεοοε Γοτειτ, Ρε&οτιε Με Ροτιτ.

ΕτΒο οτι του, ]ονεοε8 ΡοτοτΡτι ΙεΒο ιοοοεοτοτ,

Ηειε ί:οΒοιτ εοοέτοε τεοοοο.- εειίτει νιτοε.

ο ]ειτο ο εοτοοτεειε εειΙαιτιε εοτΡοτε εειΠ:ο

ΙΙΙοεοοτο.ε, τοΙτ οοιο οΙοοοτε εοττοε οοοε.Νο.το ιιο Μοτο [οιῖοτ οιοτι τΙο ΓοΠε νεοεοι,

ΜιΠτιΡΙιειε τοειτετ ετιοιιοἰε ιοντάιο. τ

ΙονοΙοι. τοοεΙοτ τοοττεοι τοοτιτοτε. Ρειτονιτ:

ΑοοεΙοε τοτε εοΙο οΙοειτοτ ε.τεε οΙι,

Βοοιιιοε οοιοιοετο ΡτοΡετοτ εεΙε ι ΡοΠει·ε τΘεοο,
· Βεττοεο το τεοεοτειε ιΡΓε μια τοετοίτ. Π

Ηιοε Ι)οτοιοι το ειιοθτοε νιοτΙειτ Γεοτοοτοι νεοἱτ ο

Οτοοιοοε ο:οε τεΙιτιοιε τοοττἰοοε οοει τω. το.

Ητιτο οοΙΙι το.οιοε, οτι:ε εΠ: οοΓεοτόιο Ρειειε ,

ΡΙοε οι, τιοτιτο εοι νοΙτ Γ:ονει οοεει·ε, οοεεοε.

Ηιοε ]οΓεΡο 4 οοοιο Γτ:ιττοοι πιο ετιτοιοε τοτε

Ρτιτοοτο ίετνιτο , πιο:: τοι ιτοοετο.

Ηπε @το τ ίτε.ττιε οιο.εοΙο.νιτ ίο.οοοιοε (Μο.

Ηπε Π:ινο:Ι τοοττιε ιιοοοι τοΡε εειοΓε. τοι”

(ῖοοι, οπο εοοτεέτο ίοοοε το οτε οεΠο ,

ΕκτοΙο οοΙΙετ ΙοοοΙε Ιοεοι· 8οοετοοι.

Ηειε ι·ιτοοετ εΒεεοτε 8οτοεοε οτιεττιττοε οοτα,

νιοεοτε το οτοτο οποιο· οοτΙοετοι:ο,

Ηετε οι ιιοίττεοιο τΙοιοτ οι! ΙοτΙιοτιο Οοτιίτοιο ,

Βοτο Ρετο.οιτ Ιινοτ ετοοεΙιτιιτιε οΓοε,

Ετὅτοε€εΡε ΡοΡοΙοε @οτι οι τοιττιεο ει. τετοιο

οτοτο εετοιτ, Ρεθτοτε οσο τοττΡιτ.

ο 1).Ι.ξι 'Μ.

ο Ι. Ι.<τοοτοτ.

ο Δ!. Νεο ο

τοτροτεε._

ο οριο! 13ο!!

Φεβ οἱτοἰο.

ε οι!. €Ε89

“Φωτ Δ
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0:_ πση.Ο Όχι” _ Ιενὶο ςΙ'1τ ει· α; 5

8 Ι ΘΕΟ ιΠε . Η ο , η"
α Η τα . ν τ Β σεο Β 8Ποτο ῆι.1ε ὸὶε5Γ|5,ὐ (1 “Πε” α ε π'επιθ ο: Ο

Μ” έωωο[Μ- Ι φβάεαΠϊαε (Οι νἴΞτ1τὶ2· Πω
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Ηιε 03 (Με2°εθ· “ω'πτι ω Ρο ' π, ,τ

@Η €]Π12Π ΠΞΠω Ι:0Π8 θι-ΒΒαε ΡΐΙΙἱ5,

. Πε . α - ° τ· .τ ει:Τ ΤΠΠἱα ἔοτ15 τΙΡατι5 Ρετ:τω8 €0τωο”Βο τ: Με

Η @η ειτα ΠΌ5 ω” ατε - Ντ

- Ω 8 ΙΙεω 8γ1065 29ιΐττΠ5 νοΗ-ϊοϋ5 Ε ΜΜ

' νἱε Γε. ' επ ' ›οΠαβη1εΠ πω) τη Ε το(Π ΟΠ οί. Η τα ._ @ΠεΓ θ Η τ' θ8

ετ τα αετ- τα ε Ρα· τα

ΠΓ ετ€έΠω Η 13. 3:“ω :τα απο Γ 2ναε 0 Πεέωθ' ΡετΒ Νατα ἐυτδ νίέττοτε ΡἔτΐΗαι.ε @τα Μάτ

Έξιία 88: ίθ°ὶίξττειςὶεαἔ.τοςεἱω

Ια Φωτ · ω τε αν” “Πώαντιτἱτ . εεεά Με Πε!! . ε τ

ετα. τα. ά Ρ(ΜεΞ:Πε ς($1ζ=βε , Β8'Ξ)θττΒξ1:2'2- Εθι,ι_:Π

Ο Με ε τα: τατε;ε ταεάτω
081734 τ Ντ 8 ντο! 1 Πε Με. 'Α ΠΙ13' τ τΕΠεβ εΠτ 9 ΠΙΟτ 111Γ . ι· _ Πω 118_ κο

Μ! _ Τα (Βωξ ΜΗ Πα 85·ότα Θωθ .> $.δη·(ηα ΠΠΠ2Π1 Χι11·θοά_ Π1Π128 ' Ος1Πετε ΡΙω"8 _· · Ν· =ιτ 18 τ Με· Με Έττει ί: ε: ΗΒά τ; ε τ! :τι

Ε . ε τη τα τε τι ,

ε _ τ 8 τ283 η “Ρτετ:: ΊΠο1:ια:Ε18 ναῖἑ-ΖΠΞαΙἐΠΞΗ ἰΠυἑἐΠΥ

ΕΧοτΠ8 ἱΠνἰ[ ΜΜΜ νΤ8 α!" 2Ρτοτ ο Με τη·θα! 08 ί: Ρθχ·ό Μα ΡΒ5 _ ιΠΈςΠ _Γατι'ε8 εο€2τ Ϊ ,τ

ΕΟςπ α' ›νὶτ2Π; 1Οει.ε Η τ

βαΠΠ8. .(1αθΡ2.Σε φ13· Ε”

 

 



ΟΟΜΜ()ΝΙΤΟΚΙΠΜ. ΕΪΒΕΚ Ι. ο
Όι: νει·ο ίει.Ιΐιιιιι , όε ίεΙίο θιι€ει·ε νει·ιιιιι

δενει Ρετ ιιιιιιιιτιει·ο.ε οποσ άοοετ ιιιΠάιο.ε.

Ι··Ιειο Ειιειειιτε πιο όιιιιι Ραιτειι·ι Γιιοει·ο.Ιιιτ αυτι ,

Πι ιι·ιοι·τειιι τοτιιε ττο.ιιΠιτ Ατιειιιιαε3

Νεο ΓοΙιιε , Γοσιο.ιιι Μπι ο ίσεάι ιο ειιιιιιιιε ΕΠΕ

()οιήιιτικιτ τιιιίει·ο Ρετ οιιοειιιε Ροειιει νιι·ο.

Ηεεε ιιιιΓει·οε !ιοιιιιιιεε ιιιοπέε Μ: τετιιΡοι·ε Με:

Νοιι Βειιε Ροίϊι·ειιιιε Πάει·ε ιιιόιεΠε.

διιΒάιιιπιιι· τειΒιιΙεε , εοι·ιοιιιι·ιτι.ιι: ιιιιι:Ηοιιε τείΠε,

Οι·ε Γετειιε Βι.ΙΓιιιιι _ Ρεθωτε και Ρι·ει1°ιειιε:

δαΕΕιιιιτιιι· €επιπιειε ΓιπιιΙεε , τι·ιειιιιιε ιιτιΡι·οΒιι απο

ειι ι τιιο.Ιειτιειιτιι:ειε ειίΠιιιιΙειι:ε πωπω:

Ύ.Ττ Ρ:ιι:ει· ο.Ιτετιιιε ίει&ι:ε ει·εἀειτιιι·, δ: Ιισει·εε

Νοιι ΡοΠἰτ ΡτοΡι·ιι ΕΙιιιε εΙΤε Ρειττἰε.

Ηειε εΙιιεε ειιΠοοεε ιιιτει: Γεωι·ιιε 21άι1ιτθ1° ·

Ρεινειιιτ αει ω.ίΕοε ιτιιιιιετιβιιε τΙιειΙειιιιοε.

Ιτει· ιο οπιιιε ιιείο.ε ο.ιιιιιιιε τιιειιιιΒιιΓοιιε Ρειτειτἰε,

Αιιι·ιιιιι Η Ρι·ετιιιιτι εοιιΒ:ιτιιο.ε ΙεεΙει·ιε.

ΙΜ: τοΒο “οι ιιιιΓετιιιι·ι τειιιτιιε Έστω· Ι:ιικειτ Ιιειοει·ιιιε5

Πε τΕοι Εκ ιιοτι Ετ , οιιοι:Ι τοπ ι:ιιιι Γο.τιε εΠ2

ΙιιιιιιεοΠε Ρι·οι:ετ8.8 τετι·ιε εοιιιιιιι€ει·ε πει·ι·ειε Ώρ

ΟΙειιιοειιε!ιιε Ρειι·νι ιιιειιιιιοι·ε Γο.ι·εοΓπΒι:>

ΑΙτετιιιε ά2.ι1ιτιο 66ο ΙοειιΡΙειιοι· “ω”

@σαι το ο ει: οιΙιιε, πιο:: ειιτ ιιιΙτει·ιιιε,

Ετ εστι-υ εε ει! ροΒ: Πε ειιιιιΠ“ει ἀοΙεΒὶε ,

ΠΕ άοιιιει·ε ΠΠ , φ τειιιιει·ε Μ”.

(δω ιιοτι @Γατα-ε ιιιιιιιει·ιβιε εοιιίξτιιιε ειι·εεει

@Γε τιιιιιειι ι·ο.Ρτιιιι :μιά τιιο:ιτιιιιιε ω”

θα: ἰτιιι· ιο ίοιιιιιοε τειιιιειι:ο Ιικιάει νιτι·ο,

Μειι·ιιιοι·ιΒιιε @πιο Ιιιοι·ιω θ εεΙΙ:ι :Μι

Τειιιοιιειιιι που Με” ΜιΒιιιε εοειιιιτιει τεθιιι

Ισ Βει·ιε Γεωτο Ρεέ3;οι·ε απο. οιιιεε.

@ειτε ιιοιι Μπα· ιιιιοπο ιποΙιιιτ στα!

@επι ΡεΙιτιο: οοτιιΙει·ιτιτ, οιιειι·ι ω”. εεπιπιο Ι1οιιοι·:

Ετ.Πε _ίιιΓειοιειιι: ι·ειοιοι ιειιιιιιο νειιτι·ιε

@σε ειιίιαΙΜι οειΒιιι·ιτ, οιιοΓοιιε ΡειτεΙΙ:ι ειΒοε.

Δι: ιιοιι ΡεΙΙειιόο ΒΙειειειΙιε σ ίι·ι€οι·ε Βι·ιιιιιειτ.

@ιτε :οι ιι·ιεΙιιιιε Ρο.ΙΙιο οποσ:: ον1ε 5

ο χ Εσιιὶο

ιι Μ!. «οι»

εοειιιιιἱα Με

μια

έ Πσ!.ίκι€οΗς
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@επι ουτε, Ιοπτειτο πο: ιιιοι·ιοε πιο πιοτσ.Πο ,

ΑΙτοι·ποε ί:το.πειτ πω:: οπιιίτει τττο.τιιι52

@ιο πω Ροι·Ιποοπε Ι·πιοιτιιε, πω τοτττπιπο ι·ειτο

Οίΐοι·ο.τ ιπποτιε πιοιποτει τοΒοπτι:ι οοιιΙιε ο

Ατἔοπτιιπι , οι :Μπι πιοΙοε , 8οποπιιπτι οοτιιίοαπε ,

Ε πιιιπάο, δ: ιιπιπάι οίτιιιιπο νοπιτ,Ιππο ι·οΠάοι:.

ν Υοπιίτι ιπ ιπι.ιποΙππι πιιοΙπε , πιιόιιίοτιο τοτποιει

ΝΠ τοοιππ :ιτττιΙοι·ο.ε, ίοτι·ο πιω Ροτοτπ._

Ροι·το τοπιοπ Ντιπ οοπτοιπτ›το. πιο πιπποτει πιππτϋ ,>

ο Μ!. πο”. Μιττο Γοοιιτιπιι5, ο τιιι2 ὸππἱιοοπτιιτ, ΟΡ€5.ε

Ντιπι ίοινειτο. πιτπιε , ποιο πιοιτ Μπιτ , ποπ πιο ποπ,

δ 13ο!. Μπι.
51 πω ποτιτ Γοι·νοε, Πο οπο πτ πιο πω.

Μιιποι·ο. ειπα: τΙοπ:ιτ πιοι·ιοπε , Ικα ιιιι1πθτ€ι ποπ ίτιπτ,

Ποπο.τ οπιπι παω μπι οΙοΠπιτ οπο Γιιιιτπ,

Έπιιε πιοτποπίοτιο πιω, οιιι πιοπτο ποιου. ,

οι ΠΜ οΙππι νινιτ άοιπΓοτιτ , Με: πιο :

Ετ ΠΜ ποσοι ὰοιπΙἰτ πιοΙιιιε ι·οοπτειΒιτιιι· ΠΠ :

εοπάιτει παπι απο ποπ

(:κΙο ειιιτοπι τ:οπόοε , τιιιισοτιιτι πιω ποπιιπο

Ιπτο8το. τποιε τ:ειΡιοτ .,· (Η Ροι·ιτιιικι ότιοιτ.

τ , ποπ ειιτοι·οτ Ιιοίτιε,

Νοπ τιποει ειιιτ ΡΙιινἱει: , Ηπιππιτιοπο οπτΡοτ οπο:: ο

- @ποπ

ΟΙιι·ιίτιιιπ τοΓΡιοιοπε , Ρο.πΡοτιοπε τιποποε.

@ιι Ροίτ _ειΙΐπτπΡτεο επιτπιε @ποπ τιιοιτ :

νοΓτιοι· πι πικάπ , Γποιονοι· πι τιιιΓοι·ιε ι

νιΠτοι· ιπ οΙαιιΠε, απο: οοπτ.οτιιε ιπ προ,

Αάιιινοι· πι Ρωτώ, Ριτοτο8οι· πι ποιο,

Ετ οιιοάοιιτποτιο Ειπε ππτωτ , νοΙ ποπ ίσκιο, ιΠιιὰ.

Όποιο ιπιΙπ ποπ , νο! τπιΙπ ποπ πω.

Λο πο ΡτιπΡοι·ιοτπ οποιοι:: Ρι·οτοποιοι·ο ΡοΠἶε ,

Ϊ.Ϊτ εοΙοι· ιπιιιίτ:ο άοτιιτ πωπω

οι τιοι ποπ Ετιοι·ιπτ ίτιπιοτιιε φαι οπο:τιτ ο8οπιιο+

οΝοπ οιοπε, ειιιτ αιΙιά:ι πιο Ι:ονοτιτιιι· :ιοιι:ι.
Θειδιπ οΓοιτ 8οΙιτιιιε Πτιοπε πιο ποιπιπο @πιο

@οποιο Ροτοι·ιτ Ρτεοπιιο. τοσο ο:ιΠιτ.

Ηοο3 οπο οιιιτοιιο Ροτοε5 ιπιΓοτιιιπ ίοΙειτο ι·ο€απτοπι ἔν

._ Ι

ο Πε!. ΥοΠο

«τω.

Ετ Η όοΙ:ιιοι·ιπτ ιπιιποι·:ι, νοτει οπο.

Ρία οτοπιπι απτο Βοτιπι ποπ οΙτ· Ροι·ιτιιι·.ι νοΙππτειε ,ο

δι Βοπο ποπ Ροτοτιτ, τιιιι Β€ιιἔ: # κι ειιΡιοτ.

ΗΒΗ



ΟΟΜΜΟΝΙΤΟΚΙΒΜ. Ι.ΙΒΕΚ Ι.

Ηἱηε Γιητ οι: Βοττιιτιοε τηοηὶτἱε Γειτειοιτε οτητιεε

ΟοτιῇιιτιΒἰ νεΠετ Ρωτ ε1ηιοτε Βοιωτια. _

Ετ: ευη Ρετ Γσ.τιέτοε Ρτποιιτετειτ :σιτε ΡτοΡΙιετεε,

ΒιίειοοΙιε τιτερτιο ττο.ό.ει·ετ οτε Με:

Βοπι ηΠιιΙ ιτήιιίτι1τιι , τιιΙ άστατη ,. τη! νιεΙετιτιιτη ,

1 ΝΠ Ιενε , τη! ειιΡιάιιτι·ι , τη! €τεινε , τη! ν:ιτιτιιη ,”
ΥεΙ Γειεετε τη τεειιε, νε! πιω ε!ιεει·ε ΡοίΤθε η

θε1Γτο Γετνατιτε Ρεέτοτε Ραειε ειτηοτ.

Ηιηε εεΙιιβετ τετιιττι Ρο.ειε εοι·ιεεττΙιτι τιιιιτιότιτη ,_

Με Επεσε ακτη ειιτη τειτιοηε οτιττιτ5 ·

Ετ στη! ΠεττιιιιιΓει·ιε ἔτι εποε., πιεΠιο τηιω,

διεειε ετιτη Ρηετιετιτ ιιττιιτΙο. , Ιετιτει τω;

Οττιιιε Ρει·ι τιετω ειστε ιιιεεετειιιιτιε εειοΓε15

Πιιο εετιίἔιειοτ Γτιετ!ετε Ρειείε σουτ.

εκ ηιοτΙο, Η μποτ ειιΡἱειε εεττιτιοτιετε ιτιοΒιιτι 5.

ΟστΡοτειπτι ε Γτ:τησ.τ τιποτε ειτηοτ οοιιΙτιπι,

$Ἑ.Ϊτ Μ: τεττειτο Γεειτιτιιε οτιτιειΡε οι τετ

Κεἔι εεεϊοτιιτη ΓεΙιτετε νοτει Ποιοί..

Ετ8ο πιει ίῖτηἱΙιε ρεεεο.τοτε τηε τηιιιετ ιττιη·ιο,

Οτισιτιεε ετιιτι1ειοτιε τιο.τηοτιε εεε νιτιεο πιω,

Ρειεεηι ΡΙο.εο.τιιε , Ρο.εεπι φωτια: Μάικ αιτιειτο,

ι Ρετ:: 1η νιΓεετ1οιιε, μι:: Ετ τη οτε τυο.

-ΡεΠε ετ1ιιιτη › εεετεπιτιε ηιηιεε, τΙεοειιε Γ τιΒοτετη .Γ

ΟΓΡετιίετιι τετιεετιτ τεπιτιετετ Με τιτ:ιττι:

τη τε Γο1 εΙο.τιοω Γετνειιιτετη νιιτειιΙο. Ειπε

ΠεΓετειτ αεΓεεεετιε ,_ 1τινεηιο.τ τωιειι5.

  

π ΒαΙ.μταιΜ Δ

6 Δ!. τιποτε

και!



  

εΑΝο·1:1 οιιιΕΝτ115

εοΜΜοΝ1·τοκ1υΜ
Δι1ΒΕ κ Π.

ο 1 ιποοπἰτἰε $τοόέειι·ο ττιεἱε, ΒοΗΕτΜ Ιδέϊοι·Φ
μ έ Οθτι112. Ιζτσιπυε οοΠο. Ρτειιπὶε οοΙυΒτὶ.

λ Οιιοκ1ιιο ο.άει·1τ ΩΙπ1Ι`τι1ε ῇυἀοΧ, πιο:: οονἱιιε ὶΒΒ

ο Ρα· ωοεπιιιπ ΒΙαπὸἰε πω. ι·εοΈε ηοτ1ε.

ΤοητιιτΠ οτ τπεοὰπτ1ε οιιονΙε Πιο τοπ1Ροτο ὶτι Νοε! -

Ρτ:ετοι·οο.τ ι:οτ.ειο1 Ροττἰο ηιιΠει τοπιο.

Απ Η νεοτοΓεε τιποναιτ το Ιοι·πι Πι18ι1α:)'

%13οι ίιιειοετ ν:ιτιο ΤΜ πω €Ιοε1ι1ἰο :

βίο υΞὶ€ι°1€Ια , ἱο€ι15 , εοονΜο. , Γεττοο , νοΙοοτειε,

δἰοιιο οτὶειω :αΙιιωνἰε εϋίΓοε:Ιο.πάο τω,

@πο Ποὁὶο ποΐττἰ Γ€τναΒἱε°νΒτΒ8. ΗΒοΗΜ

Π: πω: Ι11€τὶτὶε οοοΓοε1ειοάο Όσο 2 -

  

ΒΕ ?ΑΝΑ Ε.4°ΏΒΒ.

Μ: ττο.Μτ Η; πεσεΡε ειτυΒἰτὶοΓει Ιποττιωθε 3

Ετ (στο οι· το.άτο οίΗτιειτ :ιό. ἰιπἰττπι τιποτα,

ν1Γοοι·1Βιι οπο ὶοίἰε ΡοίΗε εκοτοει ·Γοοετ.

(ΜΜΜ. οιιοι νοΙιιοπιε _ Βιώτιοικ οικευτιποοε Ρι·οΒειι·Ι,

Παμε Με τ1ι1Πι15 που θινοειτ νἱτἱὶε.

σ. Δω μτ- Ξ..οιπάτο τἰτοΙο # Ρειπ:οηΓεε ἀεὶ: ειν:ιτιπε 8

Μωπ. Αοι·1ε ν63Β.τιιτροπ11οο ?ΜΜΜ , Π `

Δε Βιιιὶ11ἐ τοτὶε οι τοτε. οπ11τιιιι·-εττο ,

ΡΚεεἰΡιιιιε ΙειΒοι· :Π ΒΙειικΙ:απ €οητετπι1€τ6 1:1ι1άΕπιέ

 



8ΑΝΟ'ΤΙ ΟΗΕΝΤΠ ΠΟΜΜΟΝΙΤΟΚ. Ϊ..ΙΒ. Π.

Πτ ιΔάφ1ά Ιοαιι1ττιιπ νο! ταο1ττιιιε ΡΙο.στατ.

Άτ τα Η (Ππϋτο Γοϋ νΙε εΠἔ: Ρτοβειτυω

(Παω τ1ιιεττετιιι· ωιΠα @Μ Θ:: Βοττιωτ.

Νειπι απο άτ]ε&ιιε ,τοπ εκαΙτειβει·ε5 ει·ΙΓηιιε

· Ρι·ο Βοπιτιπο Ραι·νυε, πιει€τιιιε :ιΡικΙ Βοτπτουιτι.

Όοιπτωτιιω «πετ ηικι:ετιττηυε “φωτ , τ1ι1ΙΠ,

,. δὶπι1Ιε Ροττώττὶε , Ρο.ι· αστρο ι·εάόε ωει!υπμ

Εεεε Ρ:ιτττ:ιτι ΟΙ:ΜΜε Ρτο ο ἱασττπητἰΒιιε στα :

$ιιΡΡΙ1‹::ιτ δέ $τεΡΙιειοιιε, ΙἰιΡ Ματ αμωΙωε;

Βιππ :ΜτΙ τοει€ποεμιτ :ΜΜΜ κα ιιΙτ1τττει Ρο.Πϊ

Ροτησ.τιιιτι ηιιΙΙ1εευθ. νοιιιητ ΠοΗ.

Νι1Ητιπ1 @να ι·ωπι Ι·Ξιτ:5:ιτ Γσηττητω , ιιιιΙΙιιιτι

Αυίτττο Ρτοσει·τε ΡΙτέττ:ι·ε ῇιιὸἱεἱο.

Ἑτίτιιε:ιω πτωση Ετειτοτυο Μ ΙαιΜτιε αεττιίέ,

Ι..ιιττιΙ:11Βιιί-τιιι€ τιιὶε η6Γεἱε ὶη€ίΪ€ τταβτπ1.

1τήιιΙτε ειΙτττωε €ι1Ρὶ€τ άεϊττΠσετε νὶτειπι,

ΑΠοι·τοτ πω: πω :Μάτ εΙΤε Με.

δω Ασε όαιτιοειτἐ ν1τΠε ὶηίἶίτἱπτι1ε , ό: φωτ

ΙΡίἱ Ραίτ9ιιΜιιι·, πιο:: ετἰειπι Ι:ΞιτΙπωε. `

δ

ΒΕ 6“Α?ΕΝΒΟ ΜΕΝΒΑ6'ΙΟ.

ΕΑΠ€τ€ ατότ ιπ:Γειε 3 ὰιιτειτ Γ€ι1τ€ητἱ8. εΠετηε:

ΟΞ ηιιοά φτασω: τιποι·ττ ωάκιωπι Ρετ1ιτιἰτ.

Ετ φοά και:: τίὶ ΐτωΡατ άἰκἱΠ`ε πιεττιτητο:

Ετ ταση Φωτ! που τά ίτωπο τιιιιε τοΓοτιετ.

ΒΕ θΌ1ζΑ.

Βτ11ω Ρι·πτεται Μουσε ἱωΡοιπ ΡαΙειτο,

Νο ΓειΡοτ ατιτἰφιιε ΓετνΙειτ ὶΠ€€€Βτὶε:

ΠΙοε ατΙοι·ιιω άο1·πε τεἔιιἱΐτἱιιτ Ροτττοε

Ραπ ττ1οττ:Πτε ειωΒὶτἱοΓει 8ι11ε1.

[Μπι πιει€τε Μ νετὶττππ τμἰπιιιε , εαΡὶωυξηιι6 ητεειτ:ιτ

Ε:: Ποσό. ὰὶΒῖτὶΙε τίτ Βοτ: Ροτίυ.ιε νοιιιττια:.

ο

ε Ι. Η :σώσω
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Π υε εεκιετέτε

ΡΚωεἰΡτιε ·Μ.ι·Βο νεΠειε ρει·Π1Πάετε Πω

ΚείΡιιε , Πε εεΡεΠΠ ν1Πο. νεΠεΠο. Πο.Πε.

Πε ΠΠΠΠε οιιοεὶεε Πεκ ετΠ1ΒΠε ετΜο. εεΠιιε,

δοΙΙετε με Π·ιιθετιε οτιο.Πι μπει: :ιει·5εοΙει,

51 Ρτέιιε ενιΠΙΞιε. ευρω ίοΙ 1Πεει·Πεεεε ΕεεΒεε,

ΙΠεοεεε ιΠο.εΠόοε ΜΜΜ όεΠΠε άίεε.

ΡεοτΙΠι1ε δε [εΠεεε, δ: 8τωΠΙΠα Παω εΠεΙΠ,

8ειΠΠΠΒιιε νἰέὶὶε_, Πει1·ειΠεε!ε Μαι Γετεε.

Ώοι·οοετι Πε εΠειΙτο ΓΠεεἰΠε εμε άετΠεο. νὶ11ο ,

ΟοΠΠΙΠε ετεΠΠε , ΙταιΠ1σ.Πτ νὶεΠε.

Ετ οιιἰά Γοτ ΠΠιιε , ε1ιΠά εεΞε άεΠοεΠΠΠε ιιτΠοιιετΠ,

εξειτΠ Π εε εΠΠτΠετ Γιιοει·ειΠετ εΒι·εεεεισε

ΕτΠΠ εειΡΠε Με ΠΙΠε Παμε, εεεπυΠοτιε ·νειετΙΙεε,

ΜεΠΠΠιε Πεεεε ΓεΠΠΠΠ , ΙτΠΒιιετεΠει·ε ΓοΠιιτΠ,

ΟΙεΠεειΠτιεεει·εντόο νετεεΠετε. ΙΠΠΠΠει ΓοτΠΠο ,

φερτά Γεώ: τεΠοι·ειε, τα εμτοοι1ε ειΠΠ Πιε1:ιε.

ΟΠΠ! Ιο τω: ειωε.ειιπ1, νιΠειι ΠιΠ18.Πτε , εε.ΙοτεεΠ,

Ετ :Πε ε εοεΠΡσΠτ1ε νεεΒο. Μετα ΠιοτΠω ε

Ι.:ιΒεΠεεε ιΠεΠὶΒτιε ε:ιΠεεε, 1ϊ18ΠίειΠ.1ι1ε Ρετ 5ΡΓειε

ΠΠΠΠΧεοε νἰΠο ΠεΡε ι·εεΠι·ε εΠοο8,

,, ,ξ ,,&,,,_ Τ€ε1ι1ε μι· €.ΠΠιιιΠεεοε, εΠΠι νιιΙε εΠεΠε, Πιιιε1εω 1Ποει·ιε
Π νεΙ Ξε.ι.ιάθεε ΠΠΠΠ, νεΙ:ΠοεΙο Πεεε ΠΠΠ1ε ,

Ετ ΠιιΠε ΠιΙτετιι νεεεεΠεΞε εΠεΠεΒι·ει τοτεεεε,

ΝιιΠε ά:ιτε ΙΠΓεἰνὶε επειεΙΠει :Ποτε εΠοτἰε.

ΕΧεΙατΠει·ε ΗΒεε νἱΠο τΙειΡτΒειΓοιιε ΓεΡΠΙτιιτΠ,

Εοετε εεεειτΠ ΡεοΡεΠ ΠοΠΠΠΙε 1ΠΠΠεΠποτειΠε

Π ε πω! τ Ενίι15 οιΠ εΙοΠετ Παμε ΠΕΠ τειΠε1 ουιιΠ‹ὶο

Οε·ειΠεΙΙΓτιΒεεε -ττιΠε με εΠΠι 136.

ΡειΓεει·ε τειΠι Πιο.2Πο ΠΠΠετι τ]τιοε ΡοίΓεε €€611ο53

Φοεοτιε εΠεε Ιοεεοε Εεεε εΙο.ι·εε ι:Πει εΠεεε

θα τε ΠιιΠε Πιτιπο ΡΑΠΡει· ]ε]τιΠιιε οβει·ι·εε:

Τα νΠΠΠΠ ι·ενοειΠε, να ΙιεΕεε ειΙεεε ε.οικιιΠ.

Ετ Π ίοι·εε εΠΠΠΠ νοΧ ΡοΠ2ίε εεεΠο. , ΠεΒεΒὶε

ΟΙΠε οιιεἱε :ΠΕΠ είτΙιοε ΠΕΙ Πασά Π1ΡετεΠ.

βεΠε1ο ,Με άι,ιόιεπι τωε1τιιτΠ τε εΠεεεε , Κάτσε,

μ.



ΈἶΟΜΜΟΝΙΤΟΚἙΠΜ. Ι..ΙΒΕΚ Π. π

νετει ε1ιιιεΙειπ:Έεά Ειπε :κόπο φαω. ειπε.

Αι·ι:Ιιιο. ΡτεεειΡιπιειι· , άε απο Γεειπάει·ε επε!ιππ.

Νοπ είε ποσά :ιενο Πειτε Ιειοοι·ε Ριιεεε.

Μειεπιιε επιιπ Ιειδοι· είε; ΓεεΙ επει·εεε πιειεπα Ιαοοει:

Ρπετιπει επι Γρει·ειε , ό.εΠειιοπι επει:ιε.

Ι,ειΙππιππ πεπιο Ι··ετεε, ω οιπ εει·εεινετιε ειτιεε:

_ Νοτι οιπωειοπ ΒΙε.πάο. εοι·οπει. ε!ειειιτ.

Απ πω ε ΕπιειΙεε :ποσοι οιιεετειτιεπι· Ιιοποτεε ώ ο ι. μείω

Μιπιει·ε 3ιιοε ΓΡει·εε ειπει·ειιΙΤε Ιιοιππιειπε 91"·

φοιειφιε ι είε «πω ειιιοό. νει:ειε εοι·Ροι·ε Γατιά:

Βιππ εεΙετι νιεει ειιι·τιπιιιε πι ίε:ιάιο:

Οοπεεπιειιπι , ΡΙεινιω , Ει·ιΒιιε , ιερω , :που

()οπεεπεο Ροεει·ιε τοιιωωπε ο.πππο.

· Πιίεπτεεπε ειτοεπι εοειε ΙειΠ:ι·ειι·ε επεοπε

να πωπω. ΓεΠἰιε ποόεε ι·εάπε άοιπιπιι.

Οοπεπιποοιιε -πει·ιπιτι Ρειππι εοπίειι·8ει·ε Ματ,

Πε εΙειιιίξιε ΡοΠιε πωπω ει.εΗτε Έστω

Ετ ειιπι Γε εειιιιιε ει· πειτε. Μπι Γοιππι15

()οπιΡιιὶει·ιε Ϊεδὶιεπ όεοοίπιΠε εεΡιιε_,

1Πε Ρτἰοτ €ωεω πώ ίει·ιοε :ιὸΪιιἰε οι

Αει·ιο. ΡειΙΩιΒιε, (Ειπε. οιιει·εΙει ποεπε.

Απε Η Ιι61οεεπι τιιπεεε νοκ επιποι·, οΡεο.

_ Πε οετιε Γιιοπιοεπε , τικ πιειΙε εεείιιε εεε

δεά Εκ: φαι. ι·ειι·ιιπι πι, πε νιε'ειιε ]:ι.πιεοι· αυτο

Αε οι·εειοπε εειτιειετιι (πω, :Μπιτ Ροεεε. ο . ζ_

Ιπεεεόετιε Ιιι·ιειιο. ΒΙειππιιε, νιιΙειιπιιε ιποάείειιε,'

()οι·Ροτε ΓειΒ]εθειιε , πΠιιΙ εο.πιεει Με ιιινε.πε.

Οπιειιε Ιιοποι· Ρι·εειι επ : ιΒι Ρεο οι·ιάετε πιιπιπιι: - `

ο Οο.τε:ι τω ΓοΙιιε Με Ροεεπε εειΒιιΙιε.

Νειπι Η εείἶειτιε ειινεε ιπο.πι1ε , ιτι·ιε:ι εεε είε.

Εε Η νειΒ:ι άειΒιε , επ ειπαμε νει·Βο. ΐει·εε.

Απ Ιιοποι· ειι·τιΠε, οικω ίεπι·Ρει·ιπ οι·εϋπε πιω είε

Βιιπιει·ε Γεω οιπε!επι , Γεεἱ ΡοΓιπΙΤε εποε

Νεπι ουρά επ άεόει·ειε , πιο:: εοπίει·εε ο.Ιεει· δ£ :ιΙεει· :

(Με πιιιΙει ειιΡιππε πεπιο Δω εεπιπτ.

Έειε εειπιεπ πε Ιοπε;ιιτπ ό.ιιπιπε Ιιοποι· ιπΗεε, @σε εε,

Νιιτποειιιιπο.πι επιεπι ποπ ΙιειΒιειιι·ιιε απο

Έπιεε, ειπε , πιο.πΒιι·ι πεπεπε πιο. ποπιιπο. πάω 2



α.: $ΑΝ(:ΤΙ ΟΧΙΕΝΤΙϊ

- Αττ1ιιε τυο ΗΜ:: αιωνα εατ τιτιιιο.,

@τα ταιιιιοπι ΡτοτΙειτ , απο ασεπ εΠ`ε Ροτείταε τι

Πι ςιιιο Γει·ιτιτιιτ οικω τω ατ ιτε αΒιιτ2
Ετ φωτ! Ραιιιατιτιι ίιιεεεόετιε τιε(1ιει-ετ αι:ταε ,

Ετ οιιοτι Η τετοια, οιιιιι οι» πωπω ετιτι

δω τιιιι τεττειιο τατιτιιττι τιι€Ρειπάιο ινοτιοτι,

Τατιταοιιε τιιιτιε Ιιοττιιτιεε αττιΒιτιστιε εοιιε,

Πτ Βοπιιτιο Ριαεεαε , ειιιιιε ιιιτιτ οπιιιια , ειωτιο ,`

ΙιιΓιι ετ δ: τεεοιιιτι τοττιεττατε Πει.

Αιιτε ξτειιε νετιιτιι τα Πε, @τοτο Ρατνιε ,

νιτια τιιαετιιΗειο, Ρετι:ιιτα Ρετοετιιιε,

Βενοτιιιιι νιιιοετ φα: ταικιεττι ιιιιιιι·ια Ρεότιιε τ

Ετ τιιιιιι ω: εεΙΓιιτιι: οιιιτι ιιοι όιΕΕειΙε ότι 0

Ν8Πηιιε τιιιιιΙ άιιι·ιιιιι είτ, απο ΓΡετ Γιιεεεάιτ , δε ΜΜΜ

Ρετνειιιτ αι! ί·-τιιότιιττι νιέτιιε Βοιιοτε ιαβοτ:

Ετ ΐτιιέτιιιτι , τοτο τμ @τετ τετιιΡοι·ε, τ1ι1επι που

Αιιτετατ ατιιΒιτοτ , Ρι·οιιι8ιιε , ιπ1Ρατιει·ιε2 τ

ε Αιιιιιε ΓΡοιιιιεοτετιι Ποιτιιιιιιιτι ττονα Ρτατιτιια ματι,

ΡτοττιιΠἰε ΓειτιΡετ τιιιι πιειιοτα ιιαβιτ.
ι - Νοτι εοοΓΡειίτα οι:ιιΙιε, ποια αιιτιοιιτ ιιιιιιιιιατα ,

ΙΡίο οσο ίειιΓιι Ρτ:επιειιιτατα Ρτιιιε.

Ναι οι» ιιιίτιΙΙαιιτ ΡτετιοΓο εοττιι:ε ιιιγι·τΙιεε,

, ΤΙιιιτιε οτι.οι·ατο εει“Ριτε τεττατιιπιετ.

τι κοιταω Αάειε τγτιιιιττι, ν·ιοιαε, ε “τω”, ττιειιιιοτα , ετοειιιτηι-τ,

ΜΜ· Οαι·ιιιιάα Ριιτιιι:ειο ιιιια @ταδε τοίἰε.

Οσοι τοτ ιο Με τοπιο Ρε·ετατοτ ιιιιιτιετα Γιιττιαε,

Η εατιιε ίατιθτιιε φωτ Βοιια ΡτωΡτω .

Ριοδε αειτ, (μια εΙατιιττι τ @τι οιιΙετιιπιτ @τι Ρτετιοίιιττη

Ετ τοτιιιτι τιιαΒιιιιττι οιιιι:Ιτιιιιά ιτι οτΒε Ριιταε.

Ηοο πιοτιτιο άαικιιιιτι κατω , αιιι·εα τειΞι:α ,

Ι..ετιπτιατοε Ροιτεε , Ριιτριιτειιτιιφε ΐοιιιττι ,

Κιιταοιιε νετιιαιιτιε ΓειιιΡετ ι·αιοΙαιτια Ποτε, ·

Ε.αέτο 8: τιιοΙΙι: Ποιοι Ηιιιιιιιια Ριετια ττα1ιι

Ντι: φαι εοιιίοετιιιιιτιτ αιιιιτιοε , 86 ιιιετιτε νιόεοτιιι·,

Ιιιΐετιοτα πιο ατά:: ίιιτιιτα Βοιιιε.

Νεο νετται·ε ταιιιετι ιοτ18ο τ1ε τε,ιΠΡοτε νι&ιιε ,

Ιπιτιατ ττιαιιτιατιε τεΡΡετιατε Πει.

ΝΠ 1ιαικτ Με Ιοτιδι1ττι , Ιοοεο Ιιοετ αθτα τοτατιι,

 

 

 



εοΜΜοΝιτοιιισΜ. τω” ιι. ο·

Φ) Ωσηε Ρετττιιιιιιιιτ τετιιΡοτε νιτ:ι Βτενιε,

Με Γετιειεειιτειιι τιεΓΡεόττιιιτ οιιιιιιο. Ηιιειιι,

Ετ @οι Ροιττετιιο νοινιτιιτ ιιοτει όιε. _

1τοιμοο οιι:ι.ιιι τειΡτιιιι τοτιιιτι ιιιοτε ΡτειΙετιτ οτΒειιι ,
φτεττιτοε νιε Βειιι Ρετειιιετιτ οΡιιιοε. ι τ

Όοιιτιετιιι ιιειιιοι·ιε, τοπ ιιοιι τι Ρει·ει ιιιιοιιτιο, ζ

Ιιιιιιιιιιιο. ιιοιι τοπικ τοπια ειιι·ειτιιιιιε,

Νεο αιιτεΠο. Ιοειε , τιοτι τπτ:: τιιαιιιΒιιε ιιτΒεε ,

Ιιινιει. ιιοτι Ρειο.€ο τ ττιίτιει που Ιιετειιιο ,

Νοιι απ. που ετι:ι.τιι ιιιετυ.ειιόιε Πιο τιιτιιΒιιε “τα

Ι.ιι‹ιετε ωιιωτιω Ρτιτν:ιιιιιετε ττ18.τιι1ε.

Μοτο θέτε Πότε, ιτιιιιτιε οττιιιτιει, Μπιτ

(Μωβ. Βιιτ ιιιοι·τιε εινιαι. Ρτοειιτιο.

ΜΜΜ: ιιιιιιτιιιτι, ιτιιιιτιιπι νιε ΡιιΒιιε:ι ίεε:ιτ.

Κοιιοτε οσε: που Γιιιιτ, Γιιτιτ ΓιιΡετειτει Ματ.

Οοιιειάιτ ιιιίεΙικ απο Ρτοιε 8: τοιιιιι€ε ττιει.τετ, ζ

(3ιιιι·ι τωιι Ι)οιιιιιιιιε ίετινιτιιιτιι τοοιιτ.

,. Ηιε εε.ιιιΒιιε ιοτειιετε @Με , Βιι€τειιιτιο τιιιιιτίε

@ετ ι·ειΡιιετε ειτιιιιιιιιιι τεέ:τιι τιετιετε το8ο. _

Ρετ νιεοε, οικω, Ρετ τοτε , δ: εοιτιΡιτει, 8: οπ1τιετ

Ρετ ΡειΒοε, τοτιε Με νει ιιιάε νιιε

Μοτε , τιοιοτ , εκι:ιάιιιιτι , ίττει€εε ιιιεειιάιο. , Ιιιότιιε

ΙΙιιο τιιιιιανιτ Ο:ι.ΙΙιει του. τοἔο.

Οιιτ τειιιιειι ειιιιιιιετειιι ΙιιΒειιτιο Ηιι·ιει·ει τιιιιιιτιι ,

@ω Ρετ εοιιΓιιετιιιιι ίει·τιΡετ ειΒιιτιτιιτ ιτει·έ

@τι τεΡετειττι οιι.ιιιιτι τοτο ιιιοτιο.ιιτιιτ ιο οτι:ιε,

Ιοί-ε τικιΠι πισω απο ΡτοΡετο.τε τιιειτιο

Ι)τειττετεο 81ωιιτ τιιιαι·ιτιιιτι τ οιιειιιτιιιιιτιιιε τιιιιιιε,

ΙΒιιι , ετιιιτιιιιιΒιιε , Βιιτιιιιιιιιιιε Μετα.

@εστω ι:εΙΙιι , ίειιιιιεε Ρετιιτιειιιτ , ιτιοι·Βιοιιε ξιιτειιτεμ

Ετ φα: Ρετ "τω ωστε τιιιτ απο. «ω.

Φιιιιτοε δέ ιτιετιι:ε Ρειειε Μ: τειιιΡοτε , στ είε

Ροκ ΡοΠιτ, ει·ιτειο.τ τιεΒιτει Ροει·ιο. τεοε.

Οτιιιιιι Ρο.ιιΙειτιιτι Ιετιιο ιιοε ειΡΡιιεειτ Μπι, · '
Ηοε τιιιοτιιιε οιιοιι Ιοοιιιιτιιιτ τειιιΡοτε ΡτεττιΏοτ1ιΏι11% τι

Ετ ρει· Βιιιει·ιτεε ταειτο ιτιοιιιιιιιιε ειιτίιιε

Πτ8ετ Βιοτειιιοε ιιιτιιιιιι νιτο. ειπε,

.-ειιΠ1 ειιιιιε, 8: ΙοαΜιιι8, @οι ιιετικι τ 86 Ροι:ιιιιι πιιιι091ιτζ

ο

“το



η. εΑΝτ:Τι ΟΙΚΙΕΝΤΙΙ

μπι ειπα: πο.ιοππτπι·, οτοΓοππτ Ρο

δικιο άοπιο Γοάο:ιε , Γοπ Ροτοτέτιπο. Ραπ, _

Ι)πιποπο @ο οποάοππκιπο μπε, νοι ποπ Βοτιε ποιο,

Μοτο πιονοτ ειιτοιππιπ πιι τοπιοι·ειτοι Ροάοιπ.

Ωοτοιιε οτ εποε οοιιτπε πιο τοιπΡοτο ποότιε

` ΟοιπΡοπΓειτο άιοπι Ιππιιπιε οιιιοιο,.

Βιιιτι ποπ ίοπτιτππ5,ιοπτο οοπιπιπιτπτ ιεπο:·

5οιπΡοι· 8ο επι ιιποπι ΜΜΜ. νοι·:ιιτ ΡτοΡοι·πτ.

διο Ιιοτπιππιπ τα πι, Ροιιοππτ οπποπτποπο 8οτππτπιτ.

Ρτοιιοιτ οτ πωπω: οποά ιιοι νιτά ττειοιτ.

δοά βιο νινο.οιε @απο οπο το.πι Ιοποπ ίοποέι:πο

Οτοιε πτ ιπιτπππιε ιπποτει τοΓΡιοιειο. -

8οτο ιιοοτ νοπιειτ , νοπιιιτ τιιτποπ πιο ποοοιι`ο οΓτ

@ιι ποπ ιπ τοτιιπι οπο ειοοΙΤο στοπ.

ίξ, ειτοπο ιοποιοππτ ,,

Ετ Ϊοπιο απο πι! πιο πιο” ΓιιΡοτοίι:ο

Ιπτοι·οππτ άοοιοε,. οιπι τοτποε νιιιοτιτ ειπποε

Ατοπο Ποιοι πω οποπιοάο ιπιΠοιιιππ8.

ο Ροιτοπ:ιτπ Ροιτι·οιππε Με ι·οτιποοιτ ιιτι·πτποπο 7

Ποττο ΓπΡΡι·οιπο τοιπΡοτο :ποιοι ιάοιπ οι.

Φιιά νιττιπι πωιτο ιπντιτ, ιι νινοτο @οι ο

αποτο οοπιε ιποι·οοο, ιιτοποετι·ο :ποιοι

Οπτιι, πιο· είπω τι·ποτιε ο·ποτπ, τειπποι·ο ίι·ποπάι·

Ετ νιτει Βετο νιττο ποπ ιπ οιιιοιοο

μπι οποά ιο.πι Ρποι·ειτ πιοιΙ πι, ο άοιἱπιτ οιΤο τ.

Ετ οποά ποπ ίοπτιε , ποπ ιπνοτ απ ι:ποι·ιτ.

@τι τειπάοπι Ρ·τοάοίτ Η το @πιο νοιτοπτ ,

Ηοιιοτπιε οι: ο πιοτποι·ο οποιεΠο ποιο;

Οπιποπο πιο ιιοάιο ιιι·ιππο.τ ειιιιάπο. πιο,

Απτο άιοπι πιπιιο Ρτεοιπιιάπιιι`ο οιοοι

θππι ιποάιιο οοΙοι·ι οπο: ιιιπτ άοοπτΓει πατατα

ΕιιΡοτ ιοπΓππι ποπ κάποιο άιοεε

δοά πω άοοπιτΕο Ρτιιπα:νο Ποιο 3πνοπτω

]ειιπ άποιι μου , ιπιπιπο,νοοο, πιειππ.

(Μπι οιιιοοπιά Έπιπιπε άοιοι· οιι~ πιοτπιπιιιο , ιιάοιικ1ιιο

Οπιπιοπε οτι ιιιπτ Ριοιτιτπει Ρι·ιοτοτιτιο.,
Ιποπτνοε οιποι·πιΕοε οοπίι.ιιπτο οοι·Ροι·ο ππιποπειπι

Ηπο οποοιιο οπο οταν-ιο πι νιτει Γειτιο ω”.

Ηιπο πι οιιιοά τοτο οοπιτπε νοιπτ οτοο ι·οπιοτι οι

εΒοεπιπιιι

.._ο·ι__



Χ

οοΜΜοΝιτοαιιιΜ. Ηττα π.

8Ρεέτατιιιιε τοτο οιιιάτιιιιό Πι οτΒε Ρει·ιττ

Ντι: ιτι1Γει:οε αΙιο τακτιτιιιαιιι ΠιΙ› ΓοΙε ιιιαιιειιτεε

Μοι·τιε τιοε ΡτοΡτιαι: :Ποτε αΙιειια ιιιοτιετ.

Αιιτε οοιιιοε !οιι€εοιιε Πω Π·αικιαιιιιιτ αιτιὶειε,

Ι.ιιιιιιτιιΒιιΓοιιε ιΙΙιιιο , τιιιιε νειιιτ αυτι:: ιιοΙοι·.

Ιιιι:ει·ειιτιτ άιιΙι:εε εενο νετΒειιτε Ρατειιτεε ,

Εοιιε ιΡΓο ι:οιιιιικ ει·ιΡιτιιτ ει:εττιιο.

Ε: Π·αττιε Π·ατι·ετιι πιο” α εοτιιιΡΙειιιΒιιε ατιΓεττ,

Ετ ιιατιι ἴοτἴαιι ιιιιιιοτ Με τω.

φαω »το νιτπ Γειιιοτ.ΓιιΜιιτ:ιτιιι· :ααα ,

Οιιτιι νιοεατ τιατι Πιτιετα @να Ρατει·. -

Νει11ο τατιτειι εαιιτιιε ει·εάιτ τιιιοει ι:ετιιιτ , 8: ιΙΙτιττι

@θα που νιιΙτ εει·ιιιτ Γε τιιιοοιιε ΡοΠ`ε Ρατι.

Ηοε τατιιειι Μάτ νειιιτ , ία&ιε οιιια Γειιιιιτι· ιτιιτιιιιτ

Μοττεττι Ρεττιετι1ι.ι1ιι τιιιειιιιιιε εΠ`ε τιιαΙιιιιι,

Ετ οικω ετιιιιιιιιΒιιε Ρο:ιιαε ΙεΧ Γατιάτα ιιιιτιατω·

πω” εκειρετε ττεοιπιιιε εΙΤε ιιιετιιτιι.

ΡεΗΧ τινι Ιιτιτιιτιι Πιιειτι Ριιτατ εΠε Ιαι:οτιιιιι ,

Εξι-ΜΙ Ρτετι:ε τιιιιιτ:ατ εανει·ατ αιιι:ε τιτιιειιε.

:Ποια οιιι ιιιαιττιιιιιι ττιαΒιιαοιαε ιιιάα€ε ιιιονετιτιωιι

Πτοιοτιε δε ΡοτιιιΠε τιοΒιιε ιιιοιειιιιιι

;οιιΠαιιτι ΓΡετατε αιιιιτιο νιιιτικιιιε Γει·ειιο

δεειιτι15 νιτιτ άε Ρι·οοιτατε ΡοτεΠ:

(Βετο ίαειατ εει·τιε Μπιτ: πιεσε Ποτ τ:οιιΓεια εαιιΠε

5ιιΒ ταιιτα ιιιττετιιόιιιιι ιιιοΙε τειιετε ταρω.

11Πε ιπιτιετιο τιιιοιιάαιιι τεἔιιοτιιιε Ροτειιτεε ,

Πιτ τωιτΡιωι Ι·-αΓειΒιιε δε τταΒειε,

Φειε αιιτιπτι Ιεότιε , τ:ΙαοιΒιιει ετιΠαΙΙα ίαΙει·ιιο.)

διιοττατοοιιε οίττο πιω οτιετατε τΙιοτοε:

ΚοΒοτε Πιι·τιοΠ Φ Ιαιιόατι ιιιιιιιει·ε Ποτιιιετ,

Αι: πιαΙε Πάειιτεε εοτΡοτειε ΟΨΒι15:

Φοι·ιιιιιι νει·ιτει· σαιτ Ποιιιιιιιιε , αιώνια νοτιιιιι ,

δΡεε ιο Ρτ:τ.Γετιτι 5 @πια όινιτικ.

(ξιἐ τιτοΙεκετιιιιτ ιιτιιΓετι νεΙ ιτιοττε Πιο ιΡτα

ΙαιιοΙετιόιε Ποπιιιιιιτιι οιια·:τετε ΙιιττιιιιιΒιι5.

Ρα:τιατιι ειφε6ταΒιιιιτ ειαιιΠ. Νιιιιε οιιαττε_όοεετί

@απο Ρτιτ:ιιαιιι ; Παω εοιι€τι18. τιτιιτιια τιιαιιει:.

Ηοε τετιεοτα: ιιι€τατικοα ιιοδτε ιιιαιιεΒιιιιτ, Π

>«

=ι



.το δ.ΑΝΟΤΙ ΟΚΙΕΝΤΙ[

Ηιτ1ιιωτιι τυπο Ηο.ττιιιιτι Γονοτο. τιτιοιτ.

Μι ΓιιΠιιτοο Ηειτέτειιιτοε ιΒιιο οο.ιιιιιιοε

Οοττοιιτιιτ Ι:ισοτιε Γοοιιτιοι·ο οοι·Ροι·ιΒιιε,

ΙΠοε οοιιίτι·ττιΖοτ νιοιοιιτο ιτιί:ιιίο ι·ιεοτο ·· ..

ΡΙτιτιοιιε ΙιιΒοττιιε άι.ιι·ει μια 8Ιειοιοε.

Ετ οιιιιι που τιιΕι:οτε ΡιιΒιιοτ πατατα 8οΙιοιιιιετ ,

Νοιιιιτιιε ιιτιιιιε το το.τιιοτι οΡτ Μο.

Νοτ τοσο άινοτιέ ΡοΠιε τιι€ιιοττοτο ιιἔὶ ·· ·

Ιειιο ετ , οτι οτεινιιιε Γτιοοιτο οιΡΡτι:τω.

Νου τιιιοτ Ποτ Με τοι·ι·οι·ιο. τιιοττο Ροι·οιτιτιε ,

ΕιτοιΡιοτιτ ιιιιαιτι οτιιιιιιιει. ιτιιιιτει. ιιοοτττι.

(:ιιιιι οιιαιτινιε Γειτ:νιιε Ρτο τοτιιτιι οτιτιοι·ο μια

Νοτι ειΠιιτι ΡοΠιτ οιι:ιτιι ι·:ιτιιιι ο οιιιττιιιττι.

Ετ τιιιοθ.ειιιι ΓοοΙοτιιττι Ιιιοτοίἰ οιιιτιττι:ι τοίτοιιτ

νιιιτ1ιέτοιτι ι·οΙιοιιιε ιιΙτιο μπω. ιιοττοτ.

ΑΠ τοκ οττιιιιε Ροτίοινοτ ιτι οτόιιιο ιιοιισ.ε,

διιοοοάοιιε τειθτιε οοιιιτι·ιιο. Ροοτιο. Με.

Ατοιιο ιιιιιιττι οοι·ιιιιε μι· ΠτιΒιιΙο. ιιιοιιιοτο. ΡειτοΒιτ:

Φι-οτ Ρ:ιτιιιτ νιτιιε , τοτ οιιοτιιιο τιιΡΡιττω.

Α!τοτο. οι·ιιτΙοιοι , 1ο:: :ιΙτοι·τι. ΡΙοιΕτοτ εινο.το8,

Μοτο τιΙιτοτ ΓοΙνοτιτ, ετ τιιοόιτειτο. ειΙιτοτ.

ΕΠ ίιιο. Ροτιιιτιε , οίτ 86 Πιο Ρα:ι·ι:ι. ΓιιΡοτΒιε,

Ατοιιιο :Πιο απο οτιιιΓει οτιιοτιε απ.

ίσιωσε., ιιιιτι:ιτιοτιε , ιιιοΠιε , το.ΙΓειτοι· , σ.άιιιτοτ,

Ετ νιιιι τοτιιε, τοτι1ε 8: ιΙΙοοοοτετ.

Όοιττι·:ιιιι αιτι;Ιο ιιοοοιιε , Ιιιι€ιω.ιιι ιιι οοιινιτιο. τιτοτιιτο.ιιιέ

ΡοτνειΓοι·έ ῇειέτειιιε , ιιιιτιιιιε , ιιιοοοΠιε ,

3ιιτιται αυτο τιιοττι μου” άειΒιτ, ιιτ ιιοοιιο Ροτνιιτι·ι

διιΡΡΠοτι Ϊ ειτιιιιιι άοτ Μοτο. ιιιτιιοιι. °

ΑιιιΒιιιιιτιτ ο. ιοε ίιτιιιοΙιε Βοιιιοιιε σ.ιιΒιιοε

ΑΠ τω» οιιιιτΙοτιε @ιο 4119308. τοιιοτ.

Οιιιιιἰει ΡΙοτιτι ΠΠ:: Ι:ιττγτι·ιιε , τοττοτο ,ιω10ω ,

Ετ νο:: ιιιιΙΙ:ι. , ιιιΙὶ τιιι:ιτιι @ατο Βοτιιιτιιε.

Ετ οιιιότιειττι ιιΙτοι·ιιιιι Ρα· ΒιιΒιιΙο. οι·ιτιιιιιο. τιιττειττι

νοιτο.Βιιτιτ οπο οπο ττιιίοτοε οτιιοιΒιιε ,

@οποιο οτι:ιιτι ιιιαιιιτο Η φωτ τιιιιιο στο ιοτιιιοτιο, τ

δοτιιιοτιιττέιτιο οίτ ὸτΓοιιτιοτιτὶο. τῶι? · · ο "τ

Ηοε ιιιτοι· τοιπιπι Βοιτιιτιιιιτι οιιιτ.ιιιιιττιιο ιιτεοτιτ.
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δαιιιπι!ττειιε ατα !!ιο!τι!σαίοαε ειιτιατ κ

_ Ι!!ε ιτι!Γει· νετε ατε ετα, ατε αι!Γετειοι!!ε τω,

ΕΧειο!ττ [ο!αε ειαιε!τια!ε! α!)!τιαε τιοεετ.

Ιιιτιαπιετι νεται-εε τιιοτιτατο ια εοτΡοτε ν!νειιτ,

Νοε Ειπε Ϊαπιο , τιαειιι ε!ει!ιιτ @Με , τω.

.Ετ Ρειττε ει: :Με ο!ειτιε!οτατιι νετΒει ριοταιιι

Δ: $ε‹! ατε νειτο.τ1 τε!!:ιταετε ιται!αιιι,

Δ.αιτι!!ατιι ττιιΓετιε , νιέ!:απι ττιοαει·ε Ρετεατι,

ΑΠ·εθ:ατιι ιιοτιε , Γετνιτ!απι Ρειττι!σαε,

Ιιι!!ειτ Βαιιιιιιειτιτἰε Ιἶα!ἔε!›αιιτ !αττιιιιο. Γο!ιε,

νε!:ιτι ιιὶνεἰε ΓΡ!ειιόιε!ει τιιειτιοτει. τοΒιε:,

Ρτ:ιτε!Ραεοαε !!!!, οαοε Φωτ!! Πι !εΒε Ρειτο.τω

ΕιτειΡιαατ ιιοέτεε ιτιντιιιαιιτοαε (τω, η

φτειΓοαε £ωτ νοταιιι ιιινετιττι !ιετΡτιΓτα:ιτε νε!!ειιι

Ναιτιειαειιιι !ετιιαιτιε εοτιιτιιειειι!οτε τ!ιοτιε,

Οοι·Ροτε ατε Γο!ο, ία! τοτο 8τ ε&οτε ααα,

Ετ ειιι:ι!ειιι !εέτοτ τε πιο” ε ε νε!ιτιι.

να μια !··ε!ιεεε ε1α:2 Ρτ!ιιιτε α!οτιει απο

Ι.αειε δε ιιιθτ:!! εοτΡοτΙε ι!!εεε!ιτιε ,

νετειτα ιιαα:τειιτεε πατατα , Ρτο ιιοπιιιιε (Ξ!ιτ!!!!

Εατιαεττ τ!ενοτειε που τιτιιαττε ειιιιτι·ιειε ,

.Αττιαε ί5.εετε!οτεε !ιοε Γατιέτατιι σ.€τιιειι !ιει!›ε!ιἱτ,

δεετετοΓ αε !ιοτιιιααπι τατΒιιιιΒαε πιοιι:ιε!ιοε ,

α! τιατιε !!ιετιιετιτεε Ματιά:: οΒ!ε6Ιτιπιιιια έδωσε,

νεατατι ΓΡει·ο.τιτ Ρτεταιιο. ]ατ!ιεα,

Μο!!αι ίεεατιε τ!αεττιτεε στα! ι·εΒαε

Ρτο τιι€τιτο ν!νατιτ Μαιο Βειιε, Ροί!: ττιε!ιαε,

Νειττιτιαε 5ΡΠ ό.ειιίο !!ιρει!ιατιτ ειΒιιιιιιε Κετςεαι,

Οαι1ι τεττιε !ατ!ειτ ιιιίτὶτετἱτ Ποττιιααε ,

Ατοαε οιιιττεε Α Με τΙαοεμο Γε νεττετ!τ !!τιιιτιτ,

ΡετἴαΠ ιοαιιτ ιιτιιιαε 3 !αεε Μ!.

Ετ τατιτατιι ιΡΓοι·ατιι εετριειιτ πατατα ο!εεοτιε

θετιιειιταιιι ατ τιοτι Ποτ στο ν!άεπιί!ει οεα!ι5.

Ετ8ο αΒι τεττι!ιι!ειιι ότε!ετιτ ω”. !ιαεετιιει ε:ιτιταιιι,

Αε!νειιτατιι τειιιτ!ετιι τε!!τιΠεαατ!ει Βειε

Μο:: !οτιξ<ζιε τε!!αε τιιιιιε τ!!να!Βι Ρειτε!ιατ,

Λε Ρ:ι!Πτιι Ηει.πιττιει:, £ι1!ἔι1ι°ε1, ἔτωιε!ο ταειιτ.

_ Ματ εοιιεα1ΐο Ρεα!ταε ε!ε Ϊ©‹!!!›ι15 οτΒε

σ

Β!!
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Παω τοτεε τεινειιτ Με νεΙ ιιιτΙε να ,

Ηιαε πατα €ετιιιταε, Μακ: μα. Βεαόιει ατε,

Παει ια τΠνετΠε νοκ ετιτ ειἔτιιιιιιτιαε. _

Ατααε οιιιτιιΒαε ι·ειΡτιιτι εεΙετειτιε ετεΠὶΒαε Με

Πεε!αεετιε ΓοΒοΙεαι Ρι·οί”ειΡιατηααε Ρο.τετ.

Οατιετιιααε εοιιτειιτο τΙαεετατ Παω παθω,

Παω ίαειιτ ιιιεαιαε Ρτοἔειιιτοτ Ξειιιται.

Νεο τιΒι ΓειιιιοίΞιε αιτιεε, 8εατεΓααε τειιιοτει,

Κεετιτηαε τ]α:ε ιιαιιε Γατιτ, ειαιενε ίαει·ε Ιααατιτ.

Έτιεοτε τιοτι ίεΒτιεε ροραΙοε , που ί-οιε ρεταίτοε,

Έρίααε Ιια!ιαιτ ιιειΓεειιε , οεειόααίααε Δια ,

δΒά ται ὰ Ρι·ιιιιι αετιιταιιι ςιαοει Ε€1ΉΡοτ€ τααιιάι

Πΐ αε τὶιεαι ττιααἀο ειιιι τιιο‹:ἱο Με ετιτ.

Οπιαι]Βαε ε τετι·ιε ειιιιιιιειε ιαΠειίααε τεειίτιαε

Παο 6οιιίΉταετ @Πιο Ρτιιιιει Ιοτ:ο.

Νεε τειιιιει·ι Με. Μαιο τιιατει ιιιτετ ιιιιΙΙιο. Ρει·εεττ

ξεε: Ποπ ΕτΠ)οιτιιτιο όιαιιταετατο. ΐαο.

Μοιτ ι·ατΠααι ίεειιιόειιε εειαειιι εαιτι εειττιε ττιβατιειΙ,

@αρα εεεΙο ιιιταΙει·ειτ, Βιοτιδαιαε Ιιοπιιιιετα.

Οιιιαιει ααα: τεΠααιε Βιβειτιται· ια οι·αιαε ίἔεεΙιε ,

αφ: ταιιε, τρωνε τιεΙιιιιε Ιεἔε πιαιιετιτε Ηαιιτ

οτε ίξι€ετ , εεΙίαε ΓοΠο, τεττοτε νιάεαάαε,

ΟοιιίΡιτ:τιαε, τω να: εαιιΓΡιειετιάαε ειτε-τετ:
.Ατςαε ιατει· Πιιιιιιαα: ττειέΙ:αε , ίσοτιιταΓααε ταιπειταιιι ,

Ατι8εΙιεοίτιαε εΙιοι·οε , αιιΙιτιο.ττιααε Γειει·:ιαι ,.

Ιιιτει· ᾶἱτ1£111τι1Ι11 , αιατιατιι _ ]ανετιαττηαε ,Γεαατιιααε ο

ΡειΠοτεε, Ηεταε , εειαάιο., νοτει , ιιιετιιε ,

ΠΙτιιιιο. αιΓΡεαΓεε τιιιΒιται· Γειιτειιτιει ταιΒεε,

@τε ίἔιει·ο Μαι ῇατΗειε οτε Γοιιετ.

[τι τεειαιειιι 86 Ιειαάειιι ]αΠοταΠ1$ετεε , τ:εττετν:ι.

Α ι·εΒιιο τιατικ1αε1πι αιί!”οεαιιι ε. τιιεο ,

@κε νοΒὶε @Με ταετιτι νιτ2τιαε τ-ιιτατεε

Ι):ιτ 1130£Ι0 , Γεά ααααπι όοτ18. Ρειι·ο.το. Ρο.τετ.

.λε τα τιιατιτιο.τιε Γεια ει· εοιιτι·ειτιο. ιιοίτι·ιε ,

ΙαιΡΙ:ι τ:ιττειι·ειε £Ειαάετε τατΒει Ιοειε.

ΙΙΙιε Πι·ιεΙοι·ετιι ὸειιτεε) 8ε Ιαιιιιιιει Ηετιιτιι ,

Ι8ιιιΒαε ιταπιοεΙιειε όιίεταεαιτιεΙει εΙειΒατιτ,

Ετ τειιιειι , ιιτ νει·ε π18.ιι€2ατ ααιεεατιιααε ιαβειιται· ,

θ."
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Ηειτο ετιε εεεει·πι ί:οτιιιιιιει ιιιιιιειι,

πισω πια ιιιιιιιτιι Φ ιιιπιτποεει πιοτεε , τειιεισιτι

Αεπιιε τειιε Ροεπω ποπ τποτιτιιτιιε ετιτ.

Ηιεε εἔο πειιιιετιιτπ Γειδειε ειιιι ετεπετε, Ιεέι:οτ.

Πε Ροιιπιιε νειΒιε νιεει ειτοικιεο. πο.τετ.

δω πιιιει πεπΙιειπιιιε πιιΓετι πιιεεειιπι πε πιοπεπειιτ'

Ετ πω ει! Ιενιιιε πιΓεετε , πιιππι ΒΙΟθτθ:

Τιι Η εοπιπιεππεε ειπιπιο πετπιιΕι Ρετ ιιιιτεπι

Οπιπιει πω: ΓετιΡειε Γιιπτ τιιιπιετειτει πιειει

οοπίτειτιεετ πιαιπι, ε:ιειι Π:ειειοπε τεεειιτιιε ,

Βιίεπειεε Γεενει: νιπειιιει πειτε. πω” '

Αειιιιε εειιιτπ Γιιετ:ιε ιιιιι 5Ιιιιε ειπε 8ειιετιπεε,

ΙπειΡιεε ιιιπιπιι πω. οσε πω.

Ηιε ιΙΙιιπ Γιι ετεΡε ίιπε πιιο πιιιιΙ οπιπιει ιιτοΓιιπτ,

Πε @τι ι1πι ει·επειε πε Ειπε, £ππιτ1πε Ρειετε

ΒΡιτιειιε 8: Γειπέτιιε πιιΙΙο πιίετιτπιπε ιιιπέτιιε.

Πιιιιπι εοπιιπππιεπε ποτπιππ ττιπει Ι)ειιπι.

Δε επ ειιιιι Μπιτ» ποίι:τιιπι ιιιιιειιπιτιιιε ιιιιεΠιιιπ ,

Νοιετι τ Γειι ιπειιιιε ερτ , πιτ Βοπιιε , πιο ιπειιιοτ.

ΕΕ πιιοτιεε Ποπιιιιιιπι Ρετιεδτο εειτπιιτιε @ΜΜΜ

ΟτιιΒιε3 ίιπιιιε ΓεπιΡετ πι οτε πιο.

@οι πε πιε Ρτιπιιε ετεπειε ιπιιιιι€ετε πω,

Νεειιιε ιιιιιπ ειιεο πιΠιιιιιιΙπτε Ριιεεε.

5ιε εε πιιΙΙ:ι πιεε ειιτιε 0οιπΡι1π8:1ε :ιπιιιι·ιε:

διο ΟΙιτιΠιο εοειιπι ππιπειιιιπ ιι€ιε ΡΙο.εεειερ

8ιε Γιιπιο.ε Γειπέτειιπ ποπο ετειπεπεε εοτοπ:ιπι:

Νοπιιιιιε ει'ειΓεεπειε πε ειιιι ειπα πιει.

Πε ιιεεεειεοτεε νιπεεπε Ο ιι ι ε πι· ι ο ε οπιπεε

δειπ&οτιιπι νεπιπιπ Ρι·οιπετειιι· ΡτεειΒιιε.
Κ

τ ι- Μ Εαφιίάτ .94»διί 0ι·ίετιτίί ω" /δ·σωιπι44. 4

~ 1ΝειΡιτπε ιιωτιιστιιτε υοΜΙΝΑ

' ι 8ΡΙεππιπιοτ Με ιιιεε τπιειιτι ιιιιιιοτπιιε πιει

μ:

ΡιιΙεεε επτα πιεε , τοτο Γειιινιοτ 211110:

ΝειειιΙιε πω: Μετα Πεο , πω. πειιειειιτ ιΠε

()ιππ Ρπετε τιιιι ΓεπιΡετ ι:εεΙι πι εοπΓοτειο. τεπιιειε.

γιτειιε πιο.8πει Ραετιε φωτ Ρτιτποτπιιι ποι'επιε ι ο ι

"Ο'Ό
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Μοιι ιιοπιιοτιο οι εατιιιτο ττντιιτοε, Ετ τοοτττ ιιτταιίτα

διιτιιτττ τιιιι τατιιττο νοιιιιτ , οτε εατιιτ ιτοείτιτ.

σε εΡιτιιετω τιιικ4τοιιι..τ Νοτιιι1.

Αιιιια , νιτεο , Ι..εο , νιττιιε , 5ατιιτοτια ,νττΒιιττι ,

Και , ΒατιιΙιιε, Ρτιτιετρε ,Πιιιι ,Ρτττα ,_Ραίτοτ_, Ηοτοο,

Κττια , δοΙ, ΒΡοοίιιε , 8ττοεο , Μοοε , δτειια , Ματιιιτι ,

Ματεατιτα , Πιτε , Ατοιιε , στο , νιτιιιιιε , ο

ΤιιτΓαιιτιιε , Ι:οοε, νιτα , Ματιιιε , εατιιιτ, Ρέιιιε ,. Αταττιιτο ,

Ποτ , Ι..αΡιε αιιΒιιιατιε , Πε:τ.ττα , Οοιιιιιιοα , Ριιετ.

Μπιτ Αιιατιι , Πι€ιτιιε, 5ρττιιιιιοι , ντι , Βοττιιο , Ραοιε ,

Ηοίτια , Ι..τιι, Κατιο , Ήττα , Μπιτ , ΑοιιιΙα.

ο 1ιιίτιιε, Ρτοετοιεε τεἔἰε , τττζιιοιιτ 5αι:ετόοε,

Νοτιιιοα το:ι€οα Πτο: Μαιοτ ατ ιΡΓε Πειιε

.ἴΤΕ Μ ΡΙ.Ό'ό' ΠΕ ΤΚΙΝΙ'ΤΑΤΕ.

@Πω Ποτ τι ΐτειιιίε , τιιιοάτιιιε το ιο @ότι ΓττΙοι·ιιττι

5ττοιιττ ει·ιτ , φωτ ΓτοιΡετ ττατ , Ποτ Ποτ τοαοτοοιιιε. '

Ετ ΓιιΡει· οοιοτ τοπιο εΠ; , δικ εΙιιο ιιιιιιι , οτιι_οια τοι

τι «Μι. οι· θιοοιΡατεοε νετΒιιιο , νετιιιιτο Πειιε οιιιοιτιοττοε τ ,

Ποιο Ρατι·τ φιἴοΙιιε , απο Ρατετ 8εΠτιιε Γοιιιε

Ηοτ ει·ατ, οι οοοιιιιοι οατιιτο ατετΡττατ οι·τιιοι,

δττοεο τοιιο ΟΙιτιΡτιιτ , (ΠιτιΠ:ιιε Ρτιτοοτιιια τετοιο ,

Πιιτιίι:ιιε ιιοι·ιοι· τεττατ , τι·τιοοι· οι·Βιε , 8,Ιοτια τοι.

Ειτ τιοττιιοαοτε Πτο Και 8: Ποιοιοατοτ ιο Με ,

Πτιιειιε αιιτε στοοτε εετιιτι15, 8ετιιτοτε (τά Πιο ,

@το εττιιιιτ τιιιΙΙιιε , Ρετ οικω <,τιτοτοτια €ιιοότα ›

(Φα:Γιιιοιιε , οΡτατοιιε , ττττοιτιιιιε, ντοτταιιιιιτ, ατοατοι·ιτι

τ., .ι Η Μ., ιΤοτιιι εκ τοτο τοτιιτο ιιιΒιιίιιε ιο οτιιτιο.

ΕΠΗΕ Νοο ιτιετο , το τιτοτίιιε ιιιτιο , Πιοιιιιοιιε , Ποιιιιιιιιε ,

Ταοτιιοιόττο , οι Ρατιτττ , Ητ Ριιιιιε 8τ Ρ:ιτετ οιιιιτο.

Νοιοιοε τιινιιιιιο ιιοτοετι ίιιΒΡτατιτια τοιιιτα το

(:οοιιιοποιαοε τοι τοι)·ίτττιι ίαοέτα Ρτοΐιιοιιι.

ΡΙετιιτιιιιο Ροτειιε , τιειιιτα Πιο οειια νιειίΠΣΠ.

Ττιοα Ροτείτατιιτιι εοοεΙοιιο Ρατιτιτατιιτ.

διιιι·ιτιιε δ: νοιιταοε τιετίττ1ιο τοτα Γιιιιττιιατ. 1

ο



Β νεται” ΒΕ ΤΚΙΝΙΤΑΤΙΙ..

ΕτΒο οιιοτ ιιι Οιιι·ιιιο Με Ιει.ιτε τα εεττ-ε το Ρεττε ειιιτιιτειιν , Δ· .

Ι ΡΓε Ρειττιε πιετιε ει, 86Γετιιιο , 86 τείτιε ,86 τοτε.

Ι ΡΓε τεεοΒιιοΒ:ιτ οιιτιιιτιιιιι Ρ2.τετ ιιιτειετ ιο ιΡΓο ,

Ιρίε αουτ ιιοΠ:τιιιιι , ΕτΡιειιτιε , @Με , νιτει,

ΙΡίε ιιοιιιιιιιτιιι ειιίιοε, ΓΡεειιΙετοι·, 86 ετιιιι:ετ ιΡίε.

ΙΡίε Μοτο ιτετ , Μ:: ιιτιιιιιττειΒιιιε7 ιΡτε

Ι)ε νετο νετιτε ΓΡιεττόοτ, τιε ιιιιιιιτιε ιιιττιειτ.

Ι)ε ιοοιιιτ:ιτε Βοιιιτε , τιε ΡΙειιο 86 ειινιτε Ριειιιτε ,

ΙΙΖτοἔτἑιιε _ ιιιτιιτιεειιε , έΙετττετιε , ιιιιΓετ:ττι3ι· , ειιτιτττάειτε ,

ετ ε ιτε, ετιετιε,ιιι ιτε, μια, τιιιιιι:ιειτ πω.

.ΧΕτετιιιτττι τετττι ειοττιιιιιττιττειιι. τι τττιοτιτπι.

Ι:ιτιιιειιιετιτιιιτι ειιιιιι:ε , Γιτίζο. τιτειιιοιιιε , ο.τιτιο. Με ,

ΡετΡετιτιτιτι τεΒιι:ιι·ιε , εεττ οι· , ιιιεΙειτοιιε Γιττιιτι,

Τειιιροτε ιιοιι ει:τιιίίτε, εΙειιιΓιττιτε τειιιΡοτε Με,

ΡτιιιειΡιιιιιι εε ιιιτιε , νεεετειτοτ δέιτ1Ει.15 86 εττττε.

νοκ τετιειιε, 86 ΡοΠ`ε Ροτειιε , 86 ιιιιτε Γενετιιε,

Ρετ: πιιιιτόι 86 8:τιτάιιτιτι τ Ρτεινιστιτε Βοιτιοιτε ειιτεδτοτμ

Βετο ιτιοττειιε ττιτοιι εΡτ Πειτε τιιιιιιιοττε.Ιε 1:ιτοισανιτ.
Ο Με: Ι)οττιιιιι Βοτιιιιι:ττιο, ττοΒιιε, τετοιο! Ι

Ο τιιιίετει: Βετιτιε εοτ ειιττιτιιι , 86 Ρει·ίτι:ιιτε εττοτι

ΙιιιΡιε ει:ιιιτιιιιιτοτ, τω. ιιιοι·ε ιιιοε ίτιΡιτε ΡετιεΙετ,

(.ΐτετιιιιε εοιιτεΙΤοτ, τιτο._νττο.Ιιοε ιδ.τι8ιτιιτε ντνο.τ,

Έιεέτετιε ιιτειιεειιιτε Πεο ει” ΡΙεέι:ετε ντιίτε,

δεινενιτ ττοιιιτιοε, Ροριτιιτε ιιιτειιιι οιιιτ ιιιιιιιιιτε.

Ι·Ιιε είτι Ιε Με τεΡτοΒιτε ιιτιιτε? 86 ιτιο.ιε8ιότιιιιι?

$ριττειιτειιτο. Ιτοιιιιιιιιιιιι θ Ρετιτιιι·ι οΙΒιι·οΒι·ιε πιει.
Ηιε ατι @να τιι:ιτιιτε το ιτιικτιτιιι ιειιτ εεετο, ι

Ρ:ιΙιιιεο. τιιτειιι ειιεεο νιοΙειτιτιιτ νετισετε. ΡιτΙΓιτ.

.ἔΓΡιεε, ΡθιΒιιοτ, εΙΖιττεττε ,Γνειιει·ειΒιιε ιιειιιτιτι ,

ετιιε ΡτοΡ εεττ νι που. ι ιτε ετιτοτιε.

Έ.ΙΙ: ιτε Πειτε νινιτε, Ι)ειτε ιιι ιτττεταισιιιε ΙτοΙΙ:ι ,

ΙΙιτιο , Ρτοίιιειιιιτι , τεοιιιεε , Με , νιτει , ιιιιεε , ΓΡεε τι

.Α Ρεττι·ε ιιοΓι:εικιιτε «Με Πι: Γειτοτ πειτε ειιιιιιιειτοι·:

Α ετιιι:ε οιιοτι κάποια, τοϊιι1ΙΙατοτειιτε ιέεΙιειιιιεε,

Εττοτιττιι ειι:τιιιτοτ , Ρετ: τιει 9 τετιιιιιιο Ιο.τΞε ξ

Νειτιιε 2.ιτιστε ι·ιοιιιιτιιε 9 ι:ιετΙΙιτε τειττοιιε Γειιιτιε,

Έιττιότιτε ιεττε οισιτττε τ τεὸινινιιε ιτι εετιιει·ε εεΙΓιτε,

εεε ίεάετιε _1τσ.ττιο. ,Βιοετ οιιιιιε βιιτττιτετ ανο ,

η Ειστε



ιι ;5ΑΝΟΤΙ ΟΚΙΕΝΤΙΙ°

«

ει Ι. ὁ:ΡἱιιΒἰ:.

Β Ρ'ου·[ω

ηοπιίπϊσκ:.

Πι·ιεΙε ΒιιιιιιΙετιι όιΒιιιιτιιε Βιιιιιιιιιι , ι·ειιιεειΙσιΙιε ιΠο.

Ρεεειιτι Ρι·ετιιιιιι , Ρεεειιιιιιι ιιείειιιε ιΡΓε ,

ΡαιτιειΡο.ιιε θιιιιιιΙοε , εοιιί:οι·ιιι:ιιιε 86 νινιΠεειιια

ΕΠ ω» Πιιιιιιι ΡιιΙειιιιιι ει: Ιιιιιιιιει ιιοίὶιε. τιοΡΙιτειιτιι,

(ΠιιιΠ:ε, τυποι; ειιιειιιι εΕ:4.το. μια! γειιιΙΙιι ιεΡοττειιε,

δειιιςιιιιιοΙειιτιιε ο.ι1Ιιιιε , ειιο.ιιι φ1οά 86 ειπα , ΓειιιΡει·

Ισ νιπιιτε μια”, ιη ιιιειιείΙ:ειπε Ρετειιιιιε.

Πω· τ.ιιτιιειι Ιιιιιιε ΓΡεειεπι ι:ειιεειε ει·ιιειε «ω ίοι·τιιιι.

Μοιιίὶιειτ ειι1οιειιόιιιιι τοτει ι·ο.ιιοιιε ειιι:ι&ει,

Φιο‹ὶ Δωιτι που. εΠ Πι Ρει·τεε ςιιατιιοτ εκει”,

[Μέ ιιιιιιιάι Ποιιιιιιιιυτι εοΒιιοίει , 86 ειιεΙιειιιεεΙοε οτιιιιε5.

Τα ιεΒιε ιΡΓε Ρ!28:ιε, ε:ι:Η φωτ ει·ιιιι νιάετ στι”.

Οπα ιιιιιτει:ει μι” οι·ειιιτιε ιιιιιι€ιιιε ΡειΙιιιιιε,

ει” τείΈειτο. Πει Ρειεειιι · Ριιιδιτ , 86 είϊ μι::

@ια εΙειτει Ρετ Ιιειιιιιιι οί! , μα:: @Πο (αιμα τειιετιιι·.

και Βι·ιιτιειειιιιιατιιι, ιτειιι (ΡειΡωιε Ηἔιιιτειε.

ΑΓΡιεε Ρει·ιε&ιιιιι @ω ΙοειιρΙετιε ειιι€ιικι τ

Ρ Βτα:ειιιιι νιάεειε , αιμα ΜΕ, νεΙ ΒιιιεΙιιει Πιιι. Ω.

Ισια ιιιιοΖΙ ειεέιιιιιι είὶ ΠιίΡειιΠο εοι·Ροι·ιε Με είΈ.

Ι.ιττει·ει Ρτο&ιιιιιτιιι· Ρωικιιιι , θεα Ρα:ιιο. ίειΙιιι:ειιι ,

ΑΙΡΙι:ι άεΙιιιιε @και εΠ, ειιιιιιε ιιΙι:ειει εοιιιιιιιιιιιε εΠ ιι

Ρώπα ειιιοει Με Ρι·ιιιιιιε , Ροίὶτειιιο. ιιονιΠιιιιιιε Με είἘ.

Ηιιεε εΙειιιειιτα ιιΡιειιιιι Πειιι·Ιιιε Γιι[Εει· οπ1τιε εΙειιιειιτιιιπ .

Οιιιιιιο. εοιινειιιιιιιι: ειεΙεΙΙι ιιιΠΒιιιο. ιΒιιο ,

Οιιιιι ί.ιιΒιτ ιιι ΗΒιιο , ΗΒιιιιιιι Ι)ειιε ιιιόιεο.τ επε

Μειπετιειιι ΓιιιέΕιιε ι ειιιιι ι·ειιιιιιιιιι εκτειιάει·ε ιιι :ιΙτιιιιι

ΑΜοι· ειιεεΙΠε Ποιιιιιιιιε ΓιιΡει·επιιιιετ οιιιιιεε.

Ριιιοι·ιιιπ εΠ: ιιιεάιιιε, ιιιιιιιειιιε εΙ8.τ τιιιιιιε ιιοιιοι·ειιι.

Ρει·ειιτιτιιι·, απο: ειιιτ , ιιςιιιι ιΙε νιιΙιιειε ίο.6ιο

Βια, 86 εκ ι ί.ο ιιιοιι ίειιι8ιιιε νιιΙιιειε, ιιειιιΡε

Μιιιιγι·ιιιιιι ιξιιΒιιιι, ΗΜ νιιιι:Ιιεειτ ιιιπιο. Μινειει·ιιω.

διο οΡΒ άινιιια πιο” ειιΒοιε νιιιιιιιιε νειιιτ.

Ι· Ρετ Ροιιιιιιιι , ΡτοτοΡΙεΠ:ε , οικω: απο (Πιιιίιιιε πιεὸειιεἐ

ΙΙΙιε ιιιοττιίοι·ειιιι ότιι8ο ΡεΗιίει· ωωιι εΓεεπι.

Νεο ιιιιιιιιτι ω όιειιει 1)εο Η ι·ιοιιιιιιιι ιιιιΠε

Ι..2ιι5 ιιιιτιιει·οΓο. τιιιΙιιιι , 12115 τοι νιι·τιιιιΒιιε ιιιιΡιιι· ,

@οτ ιιτιιΙοε ΡεΡειειε ΡΗ ιιιιιιιειιΙει (ΠιιιΒ:ι.

τι .με

ϊ

ε.τει.4Δωι·ιιί ε·



ΕΧυι.ΑΝΑτισ ΝσΜιααΜ οσΜιΝι. ο

εΧΡ1;ΑΝΑΤΙο ΝοΜ:ΝσΜ υοΜ:Ν:.

νοἔο ὶοεοτ:αΡτ2 :απτο εαι Ρεττα5 σοεσ ΗΕ.

Ετ Ι..εσ Και Με είὶ τεἔατο, τα Με ΪεταταΙο ξ

ΒἱεΙτατ δενίτταε , ο1οΗ οσε φαμε ΐσι·τΙστ αοσ Μο, ῖ ε'

Ποάε ειατετο εκει” εΙὶβεΡἰεοοειε τεΒαοι «Με είο

Φστοσάσ Πε νει·οακο ε Ρο.τοσ σαὶα Ηα:οε ε.ο σι·ε

θα: ποσάσ Κα; ἰὸετο , ποσεΙσ ΚΨΜ Ρ1οαε Μακη

Οοο Ρεττε σασεἰ Γσοαοι ααα εστοιοαοε ι·ετεοτετ.

θα: Βειεαο15 ο ΙερΓσε σασ‹ὶ ΓαοΙενετ , ε:5σειτ κατσε.

ΙΑοαει εσοοσει·ετ εεεΙσ Γεεεετ:ισαε Με”.

~ εατ ΡτὶοεεΡ52 ο1ο3εδΙτα τοτσοσ σιοα ειιοθτε Βαοετοετ.

θα: Πιο; οοοτία: εεεΙείοεε αλ: ειΒιο1οε Γα.οεϊ;σ.

θα: Ρεττειε @ασε ν.ειοασ Μουτ ίαοσαοαοε οποακο.

Ποσε Βοοαε Ραοστε το:ιεαοιοπ σασεὶ ονΙοοαε σοίΈετ. ν

Ναοε Ηστοσ: Νασο εοοο είΕ 8εε.ειτοετο :Πίο·8Ιοε @οδο

Βετο απ: ΓΡει:ίο.ε εΙασο εσΙΠεειι: αοιοσαε εεοι·εε.

Οι:: δώ ]αΙ':ἱτἱσ:Ξ εμε @Ποιο ιΙΙαοοοετ στοοετο_ ο

Οατ.ΒΡσοΓαεε σεΓΡσοίο Βεσ φωσ! ΕεεΙεΠε νἰτἔσ είΪ°.

θα: Βε.οέΙατο2 αασεΙ τεΒοει Με: @Με νει·οσ. ·

Μοτο , εμισά ο αίεεοΐαιο οσο στοοὶοαε στάσει εεε!ειτ.

δτεΠει “μισό ἰοεεττσε ααα: οοοἰοε ὸοὶἔειτ ἱταε.

απο Με8ὶΙὶει·ε ειπα ΒιοπαΙαοοε εσποι ασεει·ε.

Μειι·Βαι·5τει , φαι οσε στεοσοαε άονεοαιτιιι·ε

ΠοεΙε Ι)Ιεεε (μισά Ιαεε Μακ :εΓΡΙεο‹ὶεεε . ο μιωΡω

Ταοε σαοι α: Ωιο&αε , ὶοοσΧὶαε Ααοαε οαοεται·, ""'α""Μ”"“”

@Ι Ρσταὶτ ΓσΙαε ρεεεατατοεσΙΙετε ιοαοα€.

Ε: ποσόσ ίσου· Ονο , σασά Γε ῇαἔαοιοοοιιε πρωτ.

ΒΙεΙται· 8: καποια : εοοεεοτει οσε μα) οιοοΙοατ.

Εσοε , σα1ο. ραοΗε:ιι: ν1οαιο οεμ1Ποατε οιτἔο.

απο , ε1ασεὶ αετε:οατο α" κανετε ν1ν15εειοε.

ΕΠ Μειοαε_, σεεατοε νἱττατατο σΡει·ειτ3ο αΊνεε.

ΕΠ Οεισατ ,1ο Ρτστοτα είΈ σασ οσίο·σ ειιεἙσι·ε ει·εετοατ.

@Με ἱο οσε σασά παοκ Ρτσοειτἱσ οσοτει ΐαΡετοτ.

Ποάε Απετταοπείαο18:ιτ σασα Ρε&στο. Παεοοεεκσαε.

Πω σαἰο, εσοἴείΪστ είΈ, Μειττγι·εε ὶΡίε εστσοστ.

βατ Ι..2ΡοεοεαΙατίε:ΡσΡα1ατο :Με οε&1: ιιτ:απέισαε,



Μ. ΕΑΝΩΤΙ ΟΚΙΕΝΤΙϊ

Βεκτετε. , πω. Ριιτι·ιιιιπ Ιειτπε ειίΠόετ,οτπειτ, Ιιοποτειι:.

8ετΡε ΟοΙππιικι , τ1ο!πιπ ειπιει πείειτ εε Επε ίεΙΙε εΕ.

η Ππειε Ρπετε τιποτ1 πτπε εειτ €επιτοτιε τα! ετεεπι.

Με ειόοΡτινο επο Γε τιετεό.ε ΡτοΡ:ι8ετ.

ΠπτΙε Γεεππόπε Αειειιπ τ ειπε Ετ εειΡπτ ΙΡΓε τεπειτιε.

ΕΕ τιιεππε 5τιΙπε Με, Ι)ει εΕ Μ:: τω” Ρετ ιΡΕιπι

Νπτιε 8Ρεειι!πτπ, τιποεΙ ιπισ.Βο καπ ΡετΙπεετ πι ιΙΙο.

Νππε νει , ειπα! Ειπ&ιε Ετ Ρτεενιπε ἰπ Ρωτιιτο.

Βοττἰο , ποπ Γπεειε ε:εΙεΕιΕπε ιτι·ι8ετ οτιοετπ.

Ρειπιε ιτι(Εοε , ποΕ:ττε τιποά Ετ ειΕπιεπτο. Εάει.

ΜΜΕ νἱνει. [)εο Επτιπε. Οπτ ιΡ(ε δειεετάοετ

δε (με ίο.πέτιΕεειπε Ρεττιιε εΙτειτιΒιιε οΕ`εττ.

ο τι πω. τ Ηιπιε τετιο, Ειτε τειτιο είδ:, Ρετ τιπειιπ Εκ Ειπτιεπ τπππόί, ε

νιτει , τιιιοτι εττειπτεε πε νετΒετε εοττιεειτ ιι€πιε.

πιω πιιτπε «με ειπέτοι· Ιιο.ΡτιΓιπειτιε ιΡΓε εΕ.

52ΒΡΒ Αε1πι12. , ε τεττιε εποπι:ι.πι τενοΙ:ινιτ πτ πω. .

Ι. Δ! Ό Β τι Τ Ι Ο. -

ΒΕπιειπε ι·ιε ττιπΙτιε τειιπ ιπιιιτο. 8›τ τπ:ιεπε. ιποτειππτ.

ΕΕ Οεπιπε , ειπποΓεο Πεπτπ , νιεΙετ οπιιιε Πειιε απ,

Πιιτιε ΡτοΡτιετει ο Βτενι τιποτιι:ιτιι Ειτιιτο. ι·ενεΙο.τ.

Αππε!πε πιιοΙε τ Ειι πωσ. πππειπε ειττιτιτ ιΡΓε.

ΒτεεΙιιπτιι ατι ειτπΡΙειτπ ειπε εοπτιτιετ οτππιει πειτε. `

Ωιιιετιπιάιτ1 πι, :ιειιοΓεε, τπππι είτ τιιιοτι Ειπέτε νοεειτιε.

Μειεπιτπάο οΡετιιπι τοτ τετπιπ ποιπιπο. εεεεο.τ ,

δεό τοΡτιιε ιπετιτιε το.ιιτι εεπΓειιτπτ Ιιοποτεε

ΏιιπΙἔ Ειειτ τιτπΙοε, όσα Ειτε νοε:ιτιπΙο. νιττπε.

Τπ ΕιΕΙιτπε «πω, Αειοε ,ΕετιετΙιότιο ποίττει,

Τε Ι)επε ΕιπτπειππεΙ, τιοιπΕππι ΙιεΕιτ:ιΜΙε ποπιεπ.

Τπ Ποπιιππε 8σ.Βειοττι Ρπεπο τεεεε οπιιιε τιποό ιιΕιπ:ιτπ είτι

Τε όοπιπε Με , εοπτεΕοτεΕιπε Βε:ιτι,

ιι !.2π ειπε Τε Ρ:ιττίπτετι:ιε οιππεε,τετιιιε τ επεεΕ οπιπεε αποτ:ιπτ,

Μ” *' ω” Τπ ΕιΡετ ιτςποτπτπ ετιετπΒιιπ, Ει ει· είται. εοτπίεειε,

ΡτοτπιΕ-πε πι” Ειετειε, επ ετπιπθ Βεινιά,

θΙοι·ιΕειιπι ·ιπ επιο οΕιππε. Ιειπε!ειΒιιιε επεΕε.

ΒεΓΡιεε ποε τειπτιιτπ , ΟτπειΕκε, Ρ:ιτειεΙιτε , ΟΙιτιίτε ,

Νο.ιετεπε, Ώεπε, παπι ετεό.ιιππε , τις θειιιΕεε,



ΕΧΡΕΑΝΑΤίο Ν-ΟΜΪΝ Π Μ Β Ο ΜΙΝΙ.
Ώ

Ετ Πειτε ΑΒι·ο.Ιιο.ιπ , ΐο.πάι Μακ δέ Ι)επε Μπιτ 3

· Ετ Βεπε :ιΙιπε ]ειτοΒ, @εε ιιπτὶε τα πάτα 5.άεΐοιιε.

11εΓΡιτε ΟΙιτιίτε πιω, Ιοτιει1ττι πε τιιειε ι·ετΙειπτοε.

δι1ΡΡΙιεο εΒο ιπάιεπιιε, 86 :ιι ιέπειι:ε τοποπτειπ.

ΟιππἰΡοτεπε ιπιίει·ει·ε πιει ι επιίει·ετε π1εοτι1Π1

:Πει άοΙοτ ειΒΠίτε.τ , απο 86 τοι·τπιάο ί:ιτεΙΤετ ,

Ετ Γοεἱει· Μπιτ ΓειιιιιιΙιε τιιιε , 86 τἱπιεειπι τε ,

Ετ ΡΙειεε:ιπι οτιπι νινο πω , πετ Ππι του ΙΙΙο

Τεπιποτεέ ειππ Ιτετει·ο πιει·ιτι π1επιοτ ειπε ει·ιΒιιπιιΙ_

@Με , τπιππ νει·εοπε τοΙο.τπ ειπα! Ρι·:ποιεο ποπιεπ,

' Οπα τω. ίι·οπτε , πιειππ , ΜΒΜ , εαπ: ιπτιπιει Πάπα

Επι:: εΙΙ επτα οοπιιιε, απ:: Π: 1οπω ΓεΙπτιε,

Ηοτ :πε πιε Πεπο τιιΙεεπιτ Ιπτιάει. ττιτι·ιε ;

@επι επιπ Γο.ττιΙεεο ΡοΠιιτο £τιιοτε ιιιτιόει·ετ.

Εκι·ι.ιειτ.

.ΪΝΟΙΡΙΌΝΤ ΟΚΑΤΙΟΝΕό' ΟΚΙ.ΕΝΤΙΙ

πτυπε πο πω” π..

ΤΙΒιοπε , Βοπππε 3 τεΙΓππι ΟΙιεπιπιπι εΠεειττιιπ πι Ϊ

Ετ ΗΜ πιοΙιε οιι:ιάτττοτπιιε πιπεΙιιπο:

Τε ΓειπΡιτει·πο τοπΗτεπτιιι· επιπιιπε ,_

Ετ πω ιπιειπο τοπΓοποπτιε “πιο

Ατπεπ Γοπειτπιιε , όιτιπιι.ιε ειΠετιιιο.. Ν:

Τε ΓεΡτειιι Ρι·ι.ππ οτιπεεπιπτιπ: ειππεΙι ,

$ειι εινιτειτιε ΤεΡτετπ Ρι·ιπειΡεε πω,

ΒοΗο Ρι·οιιιιιουι , ]τιπ1τοτεε Ρτοιτιπιἰ ,

Ετ πω ππειπο εοπΓοπωπιε «Μπα

Απιεπ Γοπο.ιιιιιε, ε.ΙΙεΙιιιει όιεππιπε

Τε ίοΙιε ειίΈπιπι ειιπι Γοι·οι·ε πιεπίτι·ιιο. ,

νει·ειΙι:ε, ιι1Βιι]2 πίτα, απο Ιπειίει·)

ΟιππεΓοπε @τα Ρι·επιπιτειπτεε Επνοεαπτ

° Ετ ποπ ιπιειΒο το·πίοπε.πτιε τεπώτι

Απιεπ Γοπ:ιτπιιε, ειΠεΙιιιο. πωπω

Δε: ειοποτπε Ειτε Πιάσε ιπνιεεπι ,

δὶτπιι!οιιε νεπτι , ΡΙπνιειτ3 ετειπάο , Ηιιπιἱπα ,

?άτα !.ποπιετ εοπτΠτετεπι τοπεΞπιιπτ, Ε .Ϊ

Ϊ

`



36. ΣΑΝίΐΤϊ ΟΚΙΕΝΤΙΙ
Ετίαοε ἰαπιἔο τοαΓοαειατιτ εαατιτι τ

Αιιιεα ίβα.:ιαιαε, ειΠεΙαιο. εΠειιααε.

δο!ατα Γτατιναια εαια Εει·ται·α αιοΒΠι

@σε Ρ:ιτετ τιοαιιαι, τμιειτααε @με όε ααα..

Τιω αιιιτατ τω, εοατιτείειτ εετετιε;

Ετ ασε ιαιειαο τοαΓοατιατιε εετατιει

Αταεα ίοα:ιιααιε , ο.Ι!ειαιτι τΠειιιιαε.

Οεε:ιαε τιαι ειαέτεται €ο€τ€€5 αι·εειαι ,

Ετ ιατεΡτιαι Γαία ιιτιετ!ια8ιιταιτεε,

Πεαια Γοαττατεε τ:ατα αιτιι·ιαιε ΒεΙΙαιε,

Ετ ασε ιιιιτιτΞο εοαΓοα:ιατια τ::ιατιτ:ι

Αιαεα Γοα:ταιιιε, αΙΙε!αιο. τιιτιιααε.

Ιαϊειατε ααα Η:αιιιιια 9 ΓαΙνα ττιτται·α ,

Τι·ατείααε Ρτωία!εατεε , Ρειι·ιτει· ειαεεΙΙ,

Δταεα ιαιαειει άεεει.ατειατεε εειτιαιαε ,

Ετ αοε ιαιειαο τ:οαΓοατιατιε τ:ειατιτ:ι

Αιαεα Γοαειιιιαε , ειΙΙεΙαιε. όιειιααε.

1Ντ:ΙΡ11°ΧΧ17.

ΡΟΠιτεαια απο αεατεε:ιατιι εο.ατιτατα ,

τα Γαειο ααιι·ατααι Ρετ κιτ. τ:τιατιαι,

δω αε ααα τω” ιατει·ΡεΙΙετ αιιιΡΡιο.ιτι |

Ααεαετα αιααιίτιαια τατιωα ιαει·ετιο

Πτ αοα ω;ετατ Πνε τΙετατιτ Ιιττειειτα.

@ααα Η ααεαιααιται ΙεττΙιτ τΡιιααι1α1ε6τιο, ι

Εἰ Ιιεεαιτ Ιεέτιοαεια ΓΡεταετε,

Νοα εοταταατειτε Ιεότιοαιτ ΓοταιαΜτα _

Ααδαεταα1ει€ιάταΜ τΞιΙΙιτειτιε ωστε”,

Πτ αοαξατιιιειειτ αενε τΙεταειτ Ιιττει·ειια.

ει ίετιΡτοι· εττειτ ια ταατειαάετ Ιίττετε.,

@Μπιτ απτο νεαιο. (ἶτιτἱἱτο , Η Ρτεεθ:ο είτ:

Ν:ιτα ααα νοΙαατειε ., νετατα :Ματια Ιααττατ.

Αα8αεαι ταειαιίι:τααι ωααιατ ιαει·ετιο ,

Πα αοα Ματια αενε αεταιιτ ιιττειιιαι.

Αα ιΙΙοε Ιιοαιιαετ ιατει·τιιέτααι Ρει·τιαετ,

(Δι νοεε νει·ει αοιαιαετατιιτ ρΙινίἰει , “

5ι αοα Ρι·οΒο.τιε, Ρτεττεταε ΙΙΒεταια εΠ:
Ε. α.) Ε

μυμ.Ί,-._:ζ..€,η-:η;ξτει"..
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Αιι€πεπι ιιιειειίττπιπ πιστωι ιτιετεΡο ,

Πεϊποπ :ι.πιιειειε πενε πεπιειε ιιετετ:ιπι.

Ετ πω ει θεεε εει:ιπιεοτιιπι ετπει·Ππιιιο,

Ειιιπτιιιε εππιπειιι τιιΡιπιιιε εει!ιπιπειπ ,

Βιιπι ΓΡιτιεο.Ιεε ειιο.ιιπιτπιιε ᾶΠΒθΙο$

Απειιεπι ιπο.ιι€πιιπι.

Πε @πιο Γειιτιππ Ρτεεε:ινεππειιπ πωπω

Μοττιε Βει ΡτοΡιιετο.ε ιπίτι·ιιπιεπεει πεετποπιιπι

Νιιπι:ι δε πιοτειε ιειιιΡετ π ίεεειιιιιπι.

1)ειιε @Με , εε το8:ιπιι15, Ρειετεπι ιιιιι€επιτε ,

ττιωπε Πειιε εε πε τεεειπιιιτ νινιιιιι Πει Πισω,

δέιπ&ε τ:1ωπε εε οειεςτο.τπιιε ιιιπιεεπι νει·ιιτπ Παω!.

'Ε

Ειιτι.τει·ι· οιιιιττιο Με”.
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ΦωτοοιιστωεεωεΜω. ω. ε «ωστε

εεεεεεεειεεεεΝΈ8σέ&εεεεεἔἔἔεεεεεἐΜε

ΌεθΘθε0Θ `δδθΘδθΒΌΘεωε8ΜΘΡΘ6=ΜωθθθωθώδΒΜώθωδΜδδθ

Α ε: πι. νΑΒΙΑ

ιΝ εΑυεΑ οσιεττετε ιεττεσστΑπτε.

 

ΕΡΙ67Τ0Ι.Α $1"Ν0-17!θ`Α:

εσΝειι.π °τιπ.1.ΕΝ5ειε ΑΡΠΠ $ΑΡΟΝΑΚτΑ$

επι Βτιτειτιτιιπ εΡΙΓεσΡσε.

'θε οὁειἰι`ακι· στεΒδερ]ευτο Γκτυπι·»β , πιο οχσσωτκιωἰεατϋ

ό!) το εουπκιωίεεπττ

Υιισσυε ιιιιινει·ΓειΙιε εσΙΙεέτο. ει: Οει.ΙΙιει”, 8;

Θετιιι:ιτιιει το ΓιιΒιιττιισ ΤιιΙΙειιιι ,νιΙΙ:ι Βεροιιειτιειε ,

ΚιιΜτειυε Ι.ιι€όιιιιετιΠιιιτι, νντιιιι.σ Βετο

τιιει8ειιΠιιιτι , Η ε τι ιι κι: τι ε Τιιτσιιετιίἰιιττι , Κ ο

1: τι τ. τ τι ο ε Βιτιιτιειιιτι , Η τ τι εινιιι κι: ε Ριετιισι·ιιττι , (ἐστι.

τι· .τι τι: ο ε Α8τιΡοιιιειιΠιιτιι , Α το υ ι ε ο ε νείστιτισιιιε Με..

ττσΡοΙιτειιι εΡιΓεοΡι, ειιτιιι τιιιιιΙτιε ειπε ε ιΓεοΡιε , Βιετε.ω

τισ, ννιικιωιιισ, θ.ιιιυιιιιιιισ, ττ.τει το Ποιιιιιιο

ίε.Ιιιτειιι.

@ο ΡΙιιτει εττιετ8ιιιιτ το ΡσΡιιΙσ Πει τισιτιο. ,δε ειιιΓεο..

ΡιΙι οιΙι€ειιτιε τεειτιιιειιιιε , :τά Ιισε τιιιιτεε 8: Β·εοιιειιτιιιε

ιιεεεΙΤε εΡτ εσιινειιιτε Ρστιτιίιεεε, τιε ιιιωιιιωι ίεεετάστεΙιε

ιισιιιειι Έτιιιττο. εστιιστοσειιτιιτ €είτετε. Ηειε ιιιτειιτιοιιε

εοτιΗιιιιὶτιιιιε π! ιιιετιιστατιιτιι Ισειιτιι , ιιτ Πάει εσΙΙοειιτιστιε,

στο ιιοΒιε τη ειστε ΡετιειιΙιε δε ττισιιΙατιστιιΒιιε :ιεετιιιιιιτι

Ετ, ΓοΠιειτε ε1ιιιΕτετεττιιι8, 8: 5ειιιέτσ $Ριτιτιι άεττιστιτττειιιτε

ιιινειιιτετιιιιιε. Αει Ιιειτιε εστιΙοειιτιστιεττι νοε , ρτεεΓεττιττι ενο

εποε , ι;ιοτι ειιειιττιΙΤε τιισΙείτιιιε τιιΠττιιιε. Βεειιετ:ιτ ειιιιτι

ιιτ σιιστιιττι ιιτιιιττι είτ οΗ·ιειιιττι , Ρετ [τιιτιιιιττι ΡτσΒεττετιιτ,

δτιετιε ιιιΡτιτιιτι ε.ιιιοιιισιιε ιιστι ιειιστειιτιιιε , τιιεττοΡοΙιτειιιο

#4 ›

τ

τ·

τιΉ. ι τ
`ι,ί -1ι έ `

  



:τοτε νΑΜΑ τι: εΑσεΑ απ.. ευτεε. Η

νείἱτό, εετΠΠΠ3ο Η·ειττ1 τιοΠ:το Η ειι.ετι οο , εοππΡετευτεπι

τενετειπτωπ νοε όεΒει·ε : πει σε μπει· εμε Ρτα:Γετιτκιω ο

ευτ`εοιπἴετιΓαττι 9 ηιιΠιιε ὶη τεΒἱοτπε εκατο. εειιποητεε Ροίΐπ:

οτόττεο.ττ εΡτίεοΡυε, Με νοε ΒετιετειΙε Μεστά Με @σε οσο

ΐει1Γιι ΡοίΤε Γειεε5τε. Πε φαει τενετετττπι , εωιωωτ εὶ νοἰετε

δζ ὰ 8ειπε πάτο. π1εττοΡοΗτ:1πο ΜΡεπάετπΙο. , τετπΡοτε

ΝοΜ εποπτ άιτετε , 86 ι·ενετεττά1ΙΠττι1Ρο.Ρετ: Ι.εοΝτε 8:

ΓιιεεείΤοτΠε ε]ιιε ΒΕΝ ευ :επ , ΓετἱΡτει εΙοει1ετωπ 5 8: τε

ίτει€ειιιτεΒιιε εΡοίὶοΙἰεεε ειιι&οτττεττ ὸτ<ἐτιειτπ εκεοτττττιιτώεε

ι1οωε ΡτοτυΙεττωτ Γετττειπτειτο. Μονετ επειτα Με, ειι1οεΗίε,

8ι.ιω νότα· ττιεττοΡοΙ1ταιευε ειιΠ1 2.Ητε ε ἱΪ€οΡὶ5 , ΡτοΡτετ

ἰνετΓει ετΙιτπἱτκι εκεοττιτπιιτιὶεανἰτ , ὶτκΜἑτετπετ νοε εοτι1

τπι1τιτεειτε εοτπΡετἰτ. Η εειτιουΠοι1ε ειιπεττι άίνΜέτιιε ΜΜΜ.

τἰε Γεω ΒΧΟοΠΙτΩΩΩἱ€2ΕΟ1°ι1Μ εοτι1ιτιάεπι Γετττετιτί:ι ίετὶιιτι..

τω. Ρτοἱοἀε ττιοηεππιε Ιτιπ&:ιττι ηοΒἱίςιιε ειπκιΒτ!εππ θα

τετι1Π::ιτειτι νεΠτ:ιτιπ , οτ πώ Με εετεεΠῖΒιιε υΙτετὶι1ε τετπΡετε..

σε, 8ενείττει 1ιεΠετιεπι , οΡἱτιΠειπτε Πετ μπει, 8επτεττι νεξ

ίττατη εε! οΗττ1 ττειάττοε άτίεΙΡΗτ:α: , εε τοτἱυε εεεΙ.εύείΈίαι:

τεΗ81οπίε οϋΓετνειπτἱειπτ ὶιπνἰτετὶε , δε ιιτπιιήπτττετ δ: εοτ1

εϊαιπετ ειΒΓειιε ό1Ιο.ι:Ιοτιε τεάιιεειτ1ε. $Ι ειιτάειτι ετἰειτιπ ΠΙΝ

οΒἴετναπεἱιιτπ Μ, Πε ε!ετττωιτοτυττι ΗΠειτει ίοετετε.πε Γετιτειμ

Παω όατττηειτἱοτιὶε ὶτιειιττειτπ. ια ειιιτεττι ὰ ι1οΒτε ε!τ!τεεω

ποτε τω&ειω τεΡεττει Γεω τετειιιε εΙεετε::ι , νετιετ:ιΒ1Ηε εοε..

ΡΠεοΡά Ηετ:ιτότ τε!τιττοτπε ὸὶίεετὶε. νετιιττι Η εΙιιοει τεστ: στο

πωπω , :ώ ε]τιίεΙεττι τπεττοΡοΪἱτειιπὶ ΓοΙΗεΙτιπϊ1ιεε ιιΙτετἱιιε τε

ΠΙτεττττε , 8: τ1οατίε εκ εειτττατε ττιαιεωτὶΒιιε εετΒοττειτἰοτιἰΒτιε

νοε εοτ:Πττετίτ τεΙυ&ατμ ττιἰτιτΠετἰἱ ηεεεΠὶωτε ειωοττΙεειω

τη νοε εο€εττωτ ΡτοΓει·τε Ιετττετττ1τιττι. Βετ1ε νο.Ιετε , 8: οτ2.τθ

Ρτο τιοΒτε.

ϊκοτει.π.υε @πιεσε Με ιιετευε $ει.οΜοΝεκ

· εοΜΜοκεικε υε1εΕΑΝΤ.

Ϊ..2ειιἱτ ιιτιάνετίαΙ1 εοτ1ΗΠο , σε 5 Με Μο Ντ , τμ Βιά

τ:ιτιι·ιοττιττι τετιετ- τεεέτουεπι 3 Γιι€8ετ:ιττε , τα φωτ Ρτσ

εμε @Με τιπο.ιπάτιτιπιιε , οΒεἀἰετπετ αιιόπιτ , Η Βει1Π1

νιι!τ: Ικιβετε ΡτοΡἰτὶιΙΠ1 , δε ·τποίττ:ε ιιτιαιπἰτιπἰτειτἰε τετεετε εστι

[οττ1ιιπ1. Πε Ρεται.ϋ.τωτ κατω Βτἀτατιτιὶεε εΡ1ίεοΡοε @Μαη



ῇ.ο τ· ··Αθ Τ·Α --ν Α·ΚΙ·Α

1·ενει·ειιτιωτι ιιιεττοΡοΙιτειιιο ιιιΓετιε_ Π: ΕειειιΙτατεε εεεΙε..

Ή:ιίτιεπε ιιεε Με Πεο ιιιιΈεπιτ , ιιεε Με :ιιιιίειιε Ειειιιιιττειτ.

Πε εοιιΠάετετ ειιειιιτο Δω” Για ΡειιειιΙο .Βιιτειιιιιοτιιιιι

όοωιιιειτιοιιειιι ιιινείει·ιτ, αυτι Ποιτιιιο ιιοΠ:ιο κει (Σ:ιιοΙο

δάεΙιτ:ιτειιι μι” ιιιι·:ινειιτ. Πτ ιεεοιιὶετιιι· 8ειιτειιι Βιιτειιι

ιιοι·ιιιιι Ρτειιιειε :ώ ιιιιτιο Με ίιιΒιεέτωτι , 86 Π:ειτιιτυπι άε

ΡειιάιίΤε τιιΒιιτιιιιι , :τε Ρετ Ιιοε εεε όει1ιειιετιιτ Μ ιιιιΡει·

ειιιιίΓειττι ι·ενειτι εοιι(ιιετιιάιιιετιι. Πτ ΡτοΡιιετατεε:ὶ μια»

τιΒιιε ι·εΙιετ:ιε , νεΙ τ.1ιιοΙιβετ ιιιοιιο ιατιοιιεΜΙιτει ει: Μι”

]ιιΡτοε ΒιοίΙείΓοιεε Ιιειβετε Ρειιιιιττιιτ. Με ειιιιιι ίε τι Με

έιιιεΙιτειιι δ( ιιιιΡιετετε ιετιεικειιτ , 86 όινιιιιι Ροειιιτιιόιιιε ότε

ιενειιτ ειιιοά εΙεΙιειιιιτ , ΜΙΒ:: ειιιέτοι·ιτιιτιε ιιιΐειΡτιι Ποτε Μ..

ιιιοιιειιτιΒιιε, ειτο ειΠειιε ιιιιιιΡατειιιι ειιιτειετ Ροτείτατειιι,

86 άεΒιτετιι ιιιίειετ ιιΙτιοιιειτι. Πτ Ρτο όινειΓιε ει·ιιιιιιιιΒιιε

ειιιιοιιιεε εκεοιιιιιιτιιιιειιτοε ιιε τεειΡιατ , Πιο.άετε; οίτειπιειι

τει όινιιιο @Βετο > Η ιὰ ΡιεεΠιιιιΕΙειιτ , μια ετιιιινιιιόιότε

εοιιίτι·ιτιει.

.Η 

ιριεοτΑι ΡΑΡ/Ε ει)ιετοι.Α ι.

. Αό 5ο.Ιοιιιοιιειιι Βι·ιτειιιιοττιιιι τεεειιι.

13ο εΞει':ΐίοπε φΦοροι·κω (α @το σκοτωρο!ίταποκιω

ΝΙΩοΙ.Αι18 εριΓεοριιε 8ε.Ιοιιιοιιι εκει Βιιι:οιιιιιιι.. ”

Βειιεὸὶέτιιε Ι)ειιε 86 Ρατει· Βοτιιιιιί εορτή Ρία

ν (Πιιιίτι , επι Ρετ ιικιειιιε ιιιιίειιεοιάιτείιιιε ειιιτιο.ιιι,

ειάεο τοτε εοι· ω1ιωιωιιιΙΙιιαιω ὸιΒιιειτιιε εΓτ , ιιτ ιιιει·ιτο

Ρι·ο τω: ίε.Ριειιτι:ιε Ειιι€οι·ε , ιιΒι Ι1ειΒιτειε ιιοιι @τη οεειεΙειια,

ΙΜ οι·ιειιε ΜΒε:ιτιιτ.. Οιτιιε ειιιττι εθ: Πι νοΒιε ίοΙ μπω,

ειιοτι1ΡΓε ΟΙιιιΒιιε ε!τ , 86 ιιιΕάεΙιτειτιε τειιιΡοτει άεΓεεει·ιιιιτ.

$εά το$8.πιι15 ειιιιιςΙειιι οιιιιιιροτειιτειιι Πειιιιι , οτ Πειιτι τε

θα θάει νοΒιε :ιειιιτιοιιειτι Ριε εοηεε!Τιτ : ιτε ιιιιοειιε Βοικε

ορειατἱοιιἰε ΒετιιΒιιιιε Ιιιι€ιετιιτ εΠεότιιιιι. Πε εετετο , τω,

ίειατ Ριιιόειιτιει ται , Με άι: εῇεέτιε 86 ιιι 10σιω11%ιιι ΜΗ;

τ ° ιι το :Με

:σ .9ιι!υ»ωπ Μ:: ιερμ!!πιιν , ω” επτά τα·υ:Μ8 ιι!Ζη Μ! επί: Μωι ιιππυ @έκκρισ

"-608"/|ιοπο Οκτώ .4ιιέιτ4βέ πτώστι4ι· , καιω Με πιωιέπε σειψΙσπιισ , ὶπειιἰτ Απο·

τιμιιιιε πι Υιτι 3. £οιιποιοιιιε διι:ευΙο Ν. Βειιεόιετιιιο μα. :τι



ΙΝ ΟΑΠδο ΒΟΠΣΝδΙδ ΕΡΙ$ΦΟΡΑΤΠ8. ο.:

ΐαοτσεο.:τε εστΓεσΡο ,στοσεοτετ ἰο οιτεοΜε 5οοεΙα: Κσττοι..

πιο: , στο τοοΒοο. στοοΙΡστεοτο Πε1το1ίετοτἰσοε σεΓετνττοαε,

εεε!εοεε τεσαιονοΠε, δε τοαΙτσ οοτει· το εΧετοΕοιττοαε ερτ...

Π:σοιτατο , σιτε: ο σεεείΤστιοαε τοσο , οεοτεε νισεοεετ οκ

πιστα @εστω σε-1οεοευτετ σ ρσοττοετοαο , οτσαε ο

τοε Νστοιοσε , δε σοι ,οεεοσο δε :ιτεοιεσι1εσΡσ Τατοοἱεο=,

δε τεΒοτ ταἰ εΡτίεοΡτε ττα1Τ:ε Γαοτ , ἱονεοὶΠε , φοτο τα το

Ι1ττετ1ε στο ΡετοΙοεε 5 σιιο.τονΙε οεε 1ΡΓε εοεο.ε το οΡἰετοαε

τατε, 5οοεΕεε τεεοτσοτἱσοίε Ρ:ιΡοτο Ι..εσοετο Νστοεοσε εσο

Ποατο νε! οατοτὶτειεετο σεΡοοεοσ1εΡἰΙεσΡοε ττΙοαΗΓε. @το

Ρε σαετο εσοσεεΓοιαΙετίοττε οπαΙτὶίσἑιε ·ιοσσα ὶοἔοεἑιΙττο

αστο οεει·τσ ε τεσ στατο οιιοπετσ ετι τεεεε ι ε. στο
Βσοοοσὶσ εσοίΒαΙεοετ Έτσι σε ΒΡἱτΞταΜ-:ΞκἙΙ ἑοσοοπ νε

οαοσοοσοιιε ο ττετεε ετ1 , ι·εΓ στοα , Μ»! , το απο”

οποιον· οποσ μέ? οοοοπο: βρε» »ο ἔνοεἰρἱκοτ , τσοκ ο·1ε8αΙοι;

οιΡτε5οαε Με ίοτετίετεοε. Νο.οτ σαοοτετ , δε ο σαστ , νε] ο

σα1οαε οιοκττ εΡ€ΓεσΡσο εοοσεοιοειο , Μεσα εσσετο παο.

Ροτε Βτττοοοτεεε ωστοσο εταίεοΡτε,ενΙσεοτει··τοτετ εετετει, απ:

εοσεοπ ίσοι νοτοει Ρσοειοπαε, σεετενττ :αμε Ρτει:εΙΡτεοε, οι οι»

»το βοτίο οοοεί|ίο οοτ]εορο›·οοτ.Νοοι πο!|ουι οαΜηαττ°οηθωοφορο

επ· ωποιωπι οεο/οοακο ,-οι]οίο απτο |οέίτίωκοι οποιοτοοι φά'ορω·"Μ

,απο , οοί/ἱτρο›· κι] οιοσδτορον , ω: εστι· ρ›·οοοτοβοεοοτίο Ρετ/ερτ”

Σώοι Ισοκοο.τ το/το: , οι" ω!" |ῖ›ιτ , (ο οι" αεοοβυο ρο]ίοτ , @ο

οποιο ασ /οετο Μωβ οποτιιον ουοοἔοἰιο βιοπυκεπτο οτε/οπο,

οποσ ,ττ°Αεηοφο· σερ›·οοιοοτ , @να πάσο Βεατοοε .5”ο[11οβετ @#ω6ΐο

12οοιοοο υίσστο›· τοοο»·ο οοοἰοβα. @σο ίεεατα5 σεεείΤστ Μεινε

ίοοέοε ιοετοστἰεε Βεοεστθ:αε ,ο σαὶο. εσοττο. σεεεΙΤσττε ΙΜ

σεετεταοπ 3 οσο σο εΡΞΓεσΡτε, τω ο οποτε ειστο:σΡσε ο: τε..

σώσε απο εσεοσνεταοττεοπετε εΙΤε σεῇεᾶσε , ετούτο. οπο..

:στο δ: ἱοσἰεοοτἰοοε τεΡΙεταο· , ΜΒΜ: οποσ »Μο “το ῇ..

μενει· ορι]εοροι /οσίο»ιο ,Μο , οπο: ποσοοα›·ίω ›ιοοιοο·ιιο ,τοπ

ε]οοο›·ἰτ : @φοτο νείοεοι δε εεςσ σασσαε ΐεσαατιιο, εεισετο

εεοί-αἰ 9 ἰτοτοο δε εεοΓεσ , δεοαΙοιο1 Ρσίδε εΡτΓεσρσε οι ω).

οστἰε Γαίοοετε ]οδτατατο σεοοετο , σασε οσο εσοίοιτ Με

ο :εῆ. εστίεορο , ΡτεεΓεοτε Ρτἱτοοτττσαε Γεοτεοσοιο τοεττω

Ρσοκοοσ ερτΓεσΡο σοτὶοεοτε, εατο εκειτοτοοτεοτατ οασττοεμ

@ιο δε ίὶεετἱτοεοοΙἰασ εσοΕεΠὶ εΠε στεαοτατ , ρστεΠ: ετεσ-1

οασσ ντ δε ίοτιο1στοε!ε”ε$τοοεατιτ, δεοσο εοοΓεΙΙὶ Γαεταοι:
.δ · Ε



πι. | ΑΟΤΑ νΑΚΙΑΠν

τι ΝεππτετιιΠ

ἔσω.

Μ". Σ.

οποτὶ ποπ Γοαττ:τιπτ. επι νιΔτωπτ1πτω δέ.Γ80ιιΙ:11°08 τιιιοΕ

· οπο υπο ειιπι απο εοπττξι Γε εοπΓΡιττιπτοε , οποεΙ πο; Γε.Ιττ.·πι

` πιιά.ιοι·ειπτ. ει πιπάεπι πω οτε το.πτιιτπ , 8: ποπ τοτάε: πω;

Γεττ ποσά πιω 5 ποπ τωιττωτ _ Γπά Ιοοιιἰτιιτ5 οιιειτπνππ

ποπ νιότιιτιιτιιιίτει εοπτΗΠο , ποσό ποπ Ι€ἔἰτἰπιο Ρτονοαι.

τω· οιπιπππο. 13ο ΟιετΑππο 8.ιιτοπι ετ Αιτπιιπο «πρ

εοΡ1ε , * οτ οιιιΒιιε τωΡπαι , πιπΙτο Μια:: οιιεπι πιο. τοΓετε;

Β:ιτ τΡιίτοΙο. ιπ Γετιπιο ποίττο τοποτιτπιιε. Ι.ιοετ ποπ Βεπε

Ε·ιοπιτ Αιτειτόιιε _ οπο. ιιοπιιο οοπίατ:ιτ τ1ιιοε (;ΗΠειτοιιε ιπ

ιπ €οτιοτπ οτςΗπε οι€ποίοιτιιτ·οτάιππΠο Τ:ιπισπ Αιτιιτάιιε

πινεπιτιιτ απτο (ΗΠειτόπτπ οπτΓεοΡο.τιιε οΗιοιιιπι ΓιιΓσεΡ1Πο,

Πεπιε1πο 58.πέϊ:ίΠ]πιιιε Ι. Ε ο μισο. Νοιποποο Β:τιΒεπε , ιπτ€τ

αποτο Ρτ:τοιΡιιιιπι νιτιιττι Απ::ιτόππι :τΡΡεΙΙιιτ ., Χ παπι: π

πιιτπ πΡωτς 8τ Ειπιιπι οοοετο. ν1νετε , :ιο Ρετιπειποτε ότι.

πιιπτιιιτ. θιΠο.τόπιπ ν0το τοπποιιειπι Ρτακιι&ι Αιπωι Γεάτι

Ιιιπι ιπω.τοττω τιτποτειτ. Ηιε €τ8ο πι: ιππωοπ τοπιο;

Μπι :το ε!Ι$ειιΙτατιΒιιε τπιιπιοτειτιε 86 πο. το εαπ Μ.
'δ ι δ δ

πιω, τισ εοπιπεττπ 5 ποπ Ροίπιτπιπ ὰ τοππ!ει 5:ιπότοπιπι

Ρειττιιπι , πιτ :ὶ ποπ τω: ιπΠ:ιτιιτιοπιπιιε τιιιοπιιε ιπάτπιτε άο..

‹:Ιιπειτπ δω Η νιε Βο1 οπιπιποτοπτιε ΒεπτάιέΗοποτπ αν

επιττο , νεΙ Η νωτιτττ ποίτι·ο. εοπίτοιιι Ρι·τιτοοπτετ τισ πιο.

ι·εε5 τ:οπίιΙπιπι ιποιιτπ τιεεἰΡο , 8: οιιοτι τΙΒι πω· παπα Ραπ

παπι ιπόιεο Β ΗΒοπτει· ο.οτεπάο. Ηοττειιπιιτ σπιτπ €Ιοι·πιπ1

:παπι ο δ( ειιτπ ωοιιἰνοεο πιο (:ιΡιοπτιίΠιπο ΒειΙοπιοπο πι

Ιεότιοπεπι τιιιιτπ τιιπτποποπιιιε τΙια:πτεετ ;/1κάέ β! »τι έααμπΈ

παπι μετα ω, (α πιο ιίίπιπωσ [ἔστι ,κατά πω. Ηετ0 τιι1ιΡΡθ

Γιιπτ Ρτιτοεπτο Ι)οι Ρ:ιττιε το” οι Ικα επ Μ: εοοΙοπιτ τπιιττιε

πι:: : νιάοΙιοετ ιιτ οιππ€ε τΡιττορω τειὅπι τιιι :ιο Τιιι·οπεπτ

Π3πι :ιτοπι€ΨΚοι;πιπ τιιιττ€τ0 ποπ άπττοέτοε, ιΡΠιιίοιι€ πιάτ

ειιππ Ροίτιι ατο ποπ όοο58ποι·π. ΙΡΓο επιτπ τα ωτττοΡο1π

τ:ιπιιε ., οτπποίοιιο €ΡΞΓεοΡι τσέπι απ ειπε ίιιίΐτα<έππά πιπτ,

Παπ εοπΙΕτιΡτιοποε Ρτ:πάοοεΙΐοτιιπι ιποοι·ιιτπ ενιάεπτετ

οίτοιιάιιπτ, οπι τωτττπ0τω πιω, ποια ιΠοε :το πιω επτα.

πιοΠ:τωτοττιπτ , τζαι ιπντέτιοπο οοι·τιΡετε Πι1άι1€τππτ5 φωτ

Με πα πο!τι·:ι (αφτα (ποστ πω: το ππίΤει τΙτοΙΤο νωωπτω

()πιποιιο εοι·:ιππ Ρι·:ιτΠ8πειτο Τπτοπιτππε εε:οΙοΠο: ΡτετίιιΙοτ

δ( ιπτοι;ι·ο πιιιπετο εοΠεπειτιιπι _ Μάτ πι, ομΓεοΡοτππιο

ιικ1επτειτο ι:οπνοπτιι πι€τιπτ «μοι τΡι!τοΡι τεΒιιΙο.τιτοι· στα;

λ

π



πι: @ΜΒΑ ιιοι.ιιΝειε ει>ιεεοι>ΑΤυε. .Β

Ο

ιιιἰιιειιτι , σ.ΡΡ:ιι·ιιειιτιτςιιο (ΙΙΙΟίὶ ω.ιιοιιιατ ίιιαιιι: 6ιο&ι5 εΡω

ὶιι Πιο. ιιειοόΕιοιιο ιιιαιιειιτιΒιιε , 6ιιιιειιιιι6ιιιο ιη Ιοειε 6οτιιιιι

6οιιΓεει·ο.τι Γιιιιι: , Ροτ€τιιτιτ ιιτιςιιε ειιιΓεοΡο.τιιε !ιοιιοτε Ροτι

Π. αιιράΠ φαι €Ρι(εοΡί ιιιΓοιι66ε ίιιετιιιτ άει:Ι:ιι·ειι:ι 5 τιιιι‹:

ετιιοτιε , φα Με ί-ιιιποεατι Γιιιιτ , ιΡΙι α:ει€Πεε ίὶιει5 τεειΡιΔιιτ,

Ν:ιιιι ειιιιι ειιιτεοεΙΤο:οε πιει Κοιιιιιιιι ΡκτΓιιΙοε , οι: θ]069:ιο

ιι€πι εοι·ιιπι 6ΡΙΓεοΡοι·ιιττι, @οι :ώ εεο!είἰιε. Με ειιΡιιΠἰίιιιιτ,

που ειάιιιιΓειι.ιιιτ , Με: ο.8Ρι·σΒανεπιιιι: 5 μα: ιΡΓοε , 61ιιί θι8.

ΓιιΒι·οδειτι ΡοΠἱιιιτ, νινειιτιΒιιε ΠΜ, Ι68ιτιιιιοε 6ΡιΓεοΡοεόι

28ι·ιιιιτ. δικιο Η ίοττε :αἱ Τιιι·οιιει·ιΓειιι αι·6Ιιι6ΡιΓεοΡιιιτι ιιιιτ.

τοτε άεόι€ιιο.:ιε 3 Μάι: ἀιιοε 6ΡΙΓεοΐοε άο εκςΓιιΙΠε 86 6ιιιοε

είε ΓιιΒι·οΒε.τιε ιιιι:ι 6:ιιιιι @στα τω: φαω ει αΡοίιοΙιαιιιι

Γα!ειιι Β. Ριπή τι·ο.τιίπιιττει·ο , ιιΒι ἀιἔιι:ι ειω.ιιιιιιιιτιοιιε Ρα

ιιιιΙΕι , ηιιι @πω εΡἰί6οΡὶ Ποτ :ιΡΡαι·6ο.τ , 86 Γιιειε εεοΙο..

Για: ιπεειιΙιιιιτει που ιιιτιιετιιιιτ. ΝΠιιΙ οιιιιιι ιιΠιιά ΗΕ ειιιοά

Πι Ρι·εεΓειιτι ιιεΒοτιο Ρειιιτιιε (ΜΒΜ (πω. εξω πιο ιιιει

@κι ,Δ (Ιω Π: τιιε;ι·οΡοΙιτο.ιιιιε , ει” Βιιτιιιιιιοε οοιιτειιτισ

Οἱ , Και: ιιιιΠιι ιτισ:ιιιοι·ιει. Μ, νοε ιιι @Με ι·εΒιοιι€ ιιΙΙ:ιιιι>

ΙιειΕιιιιίΓε Μ€ττοΡοΙὶιιι ει:εΙεΙϊατιι : τειιιιοιι Η Μια ΡοίΈφιιιιιι

1)6ιιε Μπα· νοε μια:.ιιι 86 όιΙ6&ιιιτι ΕΙιιιι·ιι ιιοίὶτιιιιι οπο..

Μπι €01ιωτι16τιτι ΕΜΗ Ποτ: Ροτειιιιε ιιάνει·ποιο. @πω Η

Μαι 6:οιιτοιπιοΒιιε ει80ιιάι1Πι ει·ιτόπιε ι ΜΙ ιιοΠι·ιιιιι ειιοΠο.

- Ιειτιιιιι ό6Π:ιιιο.ι·ε: 6οιιτειιόιτο , £1Ι12τθΠΙ.Ι8 ιιοίὶι·ο ΙιΒτιιιιιιιιο ,ι

τρια: Βιοι:ιε. :1Ρι161 νοε ει·6:ΙιιφιΓεοΡ:ιΙιε ΒαΣΙΕ62. Ιι1€θ οΙ:ιι·ιιιε

ιιιιιοτι:Γαιτ, 86 6Ιειιι6:ε ε οιιιιιι ιω8ιεωωω ιεειΓ:ι , (μιαν:

Γοφιι εΡιΓεοΡι πάει ει€Εεατιτ , ιιιειιιι&ιιιιτει ειιιιι·σάιιιιτ. Νε

α: @Μπι εεεΙεΠ:ιε Ποιοι-Πι μ:: ιιιιΓετιεοικι*ιιιιιι ι·θειιτιι 8;

ινιΠοιιεε @ηπα μπι οΙ:ιιιιιι:ι ιιεεείἱΒ Π): :οσοι 61τιειιιτιιιτι Οι

β ΕΠ, Ρ2.ΕθΙΙΙ 6ιιιι Ρτειιόισειιιτ, ίΐτι·νατε Π:ιιά69.=πιτ Πι ιιινι66Μ

86 ιιι οιιιιιεε. Ηιε Μ. ΡτωΗΒιιτιε , Ρα· πω τιι:ιιιι @το νοιιι

:Με ειιεεΙΙειιτι:ιιιι ,ι ειιιοά Η “Δω ρκει:ειιειε 86 ιιιοτιιτιε

οιιωιεπω , 86 παπι 86 @το ιιιετιοροΙιταιιι ,6ιιιιιιιι Δε πω.

·νειι:Ιοιιε: εικιιιιιιιιε ειοόΕοι·υττι εμίεοΡοι·ιιιιι πιω ειιπϋι·ε Πιιόιι€.

:Με 5 ειιτ μι: 86εοκιεοπωι 86 οιιιιιιε Ιε8ιτιιιιιιε οικω ιιι το.

·€ιιο τω. (1ιιοά Η ιιοε τιιιιτιιιιι ιιιτει·ι·οιι)αι·ο, δ( ποπ αιιΓειιΙ.

“Με άοαενειιε ι Γεειτιάιι|ει 86 6ΗΓεοι·όιει 86 οιιιτιιε 6οιιΐιιΠο

ποπ 6ια:ι·ιιιιτ ΗΜ ιη νιτει πιο. Ροι·ι·ο Ιθἔ€1ΕΟ5 τιιοε 61ιιοε :Διὶ

ιιοί6ι·ιιιιι Ροιιτιθειιιπι ό6Βιιιο.Μ 9 ὸιΙεἀιοιιι τω: οοιιιιιιεω

° ι η



μια. Ε Α Ο Τ Α ν Α Κ Ι Α

ααι·ε εατειαιαε τ ααοταπα Ρπιιαεατιααι δέ Μετα ειι·τανοε

ωαααεπιιω, ΡΙατιπααια ια Ποαιιαο.αι·ειταΙατιιααιαε. Βεαε

οαιαιροτεαε @απατα ταειτα 86 εΙαι·ο.αι εοαιααεπα τατιια εααι

αοαιΙιιαιε α:ιτιε , ατααε εαια οιααιτιατ ααι Γαβ ταο τεΒιιαιαε
ίαατ , οαιαι @απο ὅ£ αεαεαιότιοαε Ριε 6:ιτεαπααετ. τ ” °

 

ΝΙΟΟΕΑΙ Ι. ΡΑΡΧΕ ΕΜ 5ΤΟΕΑ ΙΕ

Αα 5ειιοααοαεαι Βτιτειααοπατα τεεεπα δέ εια-ε

- 0οαια8επα. ε

,Ηττα/τπτ Ματσε: μ!!ίκω Ρεβίαίααο ιἰοιιεε αιιτΪπτατἰεἰ: βήμα α::

° “Μ” αστε τοα·υίασαται·.

ο ισ .ε Μ α τι ε τ.

ΡποΡοΓαεπειτ ααιαεαι α_ασίτοΙο.ταε απατα· Ρετ Ματια

@μια νεΠ:τα: ΓαααείτιοαιΒαε πείαοααει·ε ι ατι ατπαια ίαει·ιατ

ιαααείτιοαεε αα:ιε ααιαααι ΡτείΒ τει· δέ θα Βτιταααιεεε αεα

τα ιιοπαιαεε ια &τιΡτο αοΒιε αετα επαατ >3 οιΡεπτιοι ααα ίετιΡτι

86 ιιαρι·εΠιο αξαιιι α ατα Ρειαια:ε αεειτειτ , Με απξιααοε πεα

αιτ. ϊ.Τααε νεΠ:ι·ει Ρι·ααεατιετ εαπετ αεεεΙΤε εΠ:ιααι ΡοΡτ Ματ:

ΒΑ π. ο απ ο α ι Βτιταααοι·αια και ειαΓααε εοαιιιαι

Για Γετιατει.Ρτοατιο ιιααο αοΒιε ιπαατεΠα εττααε. . .. ιαααιτο.°

αιιττετε)αταιιιιΙ Μαι, ααα! ιαιααι , αιιιιΙ ιιαταατειτι , Ρττετει·

ααοα ιὶ νοαιε ια Με ιαΓει·ιιαίιαια Ι··αει·ιτ, ΓαΒαοΙε αει·ειτ. Πα.
ε , αια αα:ε ΡοΗαΙαίΤ`ε ει·εαιπαιαι , ΡιτισΓαατι αι1εεαοαι νε

Π:τει: αΡετ Με Βι·ενι ΠΠο @ια αινιαιταε Γαετιτ ια(Ριι·ατατα

πείεται·ε εαπαιτιιαιαε. ΙΒιται· αεαι·εεο.αιιαι ασε , αι: ΡειΙΙιαπα

Έπειτα δ( εοεΡιΓεορο αοΗ:ι·ο Ε αετ παπα »το , ααι εα:Ιειιετ

δ. 8ειαιτοαιε ρπατεΠε αιαοΓειται· ο αιιιααπααε : ααοα ιατει·ιια

ιαεο αοα ίο.ειαιαε , ααιο. ίιεατ οιιαι ασε ααΡαιτε ιαεπαιαι

ιααε , ατ ατο ταατατ αιααιτατιεατειτιο. αιιΠα ΓοΙΙεαιαιε νιαεται·

ρ.ειιιαι ΓαιΙΤε, Ρετιτιο, πιεσε οιιι”ει·νατει ΡοιταΙατιο οταιαε Ιεει

τιπαο εοαΓεααεατι. Ετ8ο απ: πααιτει Ρπατετεαιααε , Λέτο μια

τειαΡοι·ε ιιααεαε , ατα τ:τατι αμα Με παει·ιτι εΙΤε ΡετοΡτατ°,

β6τειιε οαιταΙαατεΒοταιαο πααααε ωιΡιτει αειιαετατ, ΓετιΡτα.

Μα , ααα ετα ΑΡο1το1ιεει 5εαε απεταττείιοπεε ειπα ια ΜεβΡτωεα



ΙΝ ΟΑΠ5Α ι30ι.ΕΝειε ΕΡΈ5ΟΟΡΑΤΠ8. Α;;
πεποΙΙιι Ρετεεοετιιπε,ετο.πιιπιεεετε5 ποεεπωειΓπειιι ΓετιΡ- ο

ειε πω: οι πτ:ιεπεεειΤοτιοιιε τπειε ποεο ππε πιιι€επεετ ιπΓΒε

πιο π Ρετ εοιππι πιιοπιιε 8: πω νεπιπιο. ιποΓΓειιΠε πτεΠι πε

ιπεεποιιιπε. Μιεεειε εειοπι 86 οπο. Γει·ιΡεο. Ροτιεετ, 8: πιο:

πεππι ει: ΡτοΡτιο ειετοΙεποεπτπ. 8οι·ιΡεο Ππιιιπεπι Επει

ε:οειιοιιεπε ποειππεπεο. , 86οΒΓετνοπποτπιπ Βεοει Ρεετι οπο..

Π:οιοτππι ΡτιπειΡιε εοειιεπτο: πεετει:ο.ιιπιπ Γο.π&ιοπιππ Ρτοπ

πιιίΠι ειτεπτπΓετεπειο ι Ιεπειεπιπ πιο πιιι ιπτειπτοππο ποπ.

επ ΓπΡετ Γοετιππ ενοππεΙιοτιιτπ εοπιεεπι ιιιοπιοπε ειπιτπιεε,

οιπειιτιεεπι Γπιππ ιεο.ει·επετε , οτ πε πο πειιιεε ο οΒΓετνοεπ..

τππι ειΓε _ ιιοπε πιο. τω” πο ιε πιο εο πιιιΓο. εεποτι νει

εοπτιπει·ε ποΓεππεπι·. Ήοπιο.πι πο. είε ΑΡοΠοΙιεοε 5επιεπιπ

έτοι·ιεο.ε , 8ε Μπότα Κοπιοποε , επι Ι)εο πιΓοοπεπεε οι·οεΓπο

πιιιε , εοεΙεΓιοε ιττεΓτοποοιιιο οοΓετνοιειο. Ιε οπεεπι πιιι Γιιε

τιε , πει ΡτοΡετεε οπιιιι ει: Ροτεε πιππιτω , πε πεεεΠε πι,

~ Γειιεεπι ΧΧΧ. πιο νοΙεοιε πεπιοτοτι...... πποειππο πποππειιιεειε πε οι.ππ....ι

8: πιω επιππιιοπ πιέτοε , οΗ·`εᾶπε τεεεπεππι ποπ ω.

ιιιοε. Απ ωιιππω..... πιοπεπιω , πε πποειεπΓεππιπιιε ποιοιε

εΡιΓεοΙοπι νεΓετοτπ πιιεειειε τ ε:ιΙεκπ ιιοτπιπεπι Μπι: πεΓετεπ·

εετπ πιτιποειε, πιιι ππΙΙο. ιππιιιεεππιπε ίτιπιπΙεεπτ , Γεπ τοπ

πιο οΡππ πω πιοτεεπτ , πποπΓπιιε πε ππιιοπε εοπΓπιιειε πιο..

πιο εοπιιπετοειοπε οι: Γπιιιειεπει @πιο πωπω νοιεο.ε

πιω. Βο.ειιπι πι. .εο!εππω 1πιιιι ιππιέι:ιοπε πω, Μ" π”

 

πιοοι.Αιι. ι>Αι>.ε ο Ει>ιετοι.Απ πι. μ;

` Απ 5οΙοιποπεπι τεεεπι Βτιεοππιπ.

Ειπα/πειτε αεἔισυιειιτἰ.

. ποπ @στα "απο Ιιεεετιέ, πιιω ποι'ει·ο Ρι·οείιιΙοεπι

° Γπιε ιπιπτεΠιοπε ιιπποειπι πιειιιιιι πιτιπει·ε πε πιο.

τεΡετιπιπε πι πινω ποΒιε τποππο!Γε , πποπ ο: οπτε

πω Γοπιε πιοππο.Γειο, ΓοιΙιεεε πε ποΙΙιππι1:επιπιοπο νεπετοΒιιι

ΣΒοΙεπίι οπειίτιει επι οποίτοΙιεο. 8επε π ειιιπινιπιεπε πωπω

ιππε , πιιεεει·επιπο. Βεπ οπεεπιπιτπ πιο ιιοεε εοπΓιιΙεο. οΙιπιιο

Δ επιιοπ πει ε: Γεππεπε οι! Έεπιιιιιιιιπιπ ιπ πιο. πιεκπιπο.ιιιι πιω.. ποτ.·ιιπ.ε
το: 1ίπιτΒεββι Νι90ιθ.ι·πηη_ τ 'ι ° ` ° “ τι ι ·
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τείετιΒετετιιιιε , εοτινειιει·ειτ τιοΒιε τω) Με , ειιιοά ιιοιιιετι

νεΓττιιιιι ε1ΡοίτοΗεο ιιοτιιιιιι ίετιϋειιεΙο Ρι·σεΡοίιιιΙΗε , νοε πιο.

άειτο. ιιιει·εμιτ5.οιιε εοττι€ετε. Τ:ιτι1ειπ φαι ειρο!τοΙιεο. απο..

ἴυετιιάο ιιετιιιιιειιι τε

ειπε , 86 Ρετ· τιεεΙιεετιτιειιιι ίοι·τε ίετιτιτοτιτ Ειοε ενειιιΠε

ιιτετιιτιειιιε εοΒιιονιτ : όιΙττιΙιτ νοε πιοτιο Ρι·ο ιιιετιτιε εοει·

εει·ε τ εποε! τειιιτιιιιι νοΙιιιιιιιε ειιιει·ιόετιε , τιιιετιιτιιτιι £οττε

ότιοιιιεεεΙεΠείτιαιε με το.τιι ΡτεεΓτιιιιιτινα Ειθτιοιιε ίιιΒιειεετε

Γοτι:ιιάειτιε. Βε ΡειΙΙει νετο όιι·εέτιοτιε , φαω ὸιειτιε, Η

ιιιιιιτιιιε Τιιι·οιιειιΠ τιιεττο οΙι , @ΡΜ νοΜε ει; εμε πι

τιοιιιε Γιιιιτ ίετιΡΠιιιιιε : Γε Πειτε ιτι Ιιττετιε νείτι·ιε τεΙεει

Νικ , Μ ΓετιΡτει. ι·ιοίττ:ι ειιιτιε εοτοΙιε :πιο -ιιιεΙιιιαίτιε ιστοτ

ΗΜ. ΚεΠ:ειτ ετεο ιιτ τ:ιιιάειιι ηι1:2 Πε ειΡιιι:ὶ νοε ειιτηιιιτιια

ΓΠεττοΡοΠε τιιτι1εειιιιιτιι. ΜεττεΡοΠε ειιιτιι πίττα. είε, Παπ:

άιιόιιτιι νοΙσιε ΠΒιιιΠεεινιιιιιιε , ΤιιτοιιειιΠε εεεΙεΠε , ιιτ Με

Ιιει!ιειιτ ιιιτιιιιπιειιτα ΡαεάεεεΠοι·ιιιιι τιοίτι·οι·ιιιτι 86 Ρτιοτιιιιι

εκειιιΡΙο. σίτειιάιιιιτ , ω φαω πίττα: τεΒιοιιιε εΡιΓεοΡοε

οξιοττετ τεειιτι·ετε , 86 εμε μιτ1ιειι Γειιτειιτιωτι , πωπω

δεάιε ΑΡοίτοΠεεε Ροτείτετε,εκφιιτετε ιιιοεΠε οτιιιιιΒιιε Ποπ

όεττετέτειι·ε. Ωιιοιιιειιιι ι·ερι·εΙιειιΠΒιιε εΠε νιόετιιτ , σε οΒ

6Πιχιίιοτιεπι ι·ε8τιι :μπε ίἱΒἱ “Δω , τιι1:Πιε ιιιτει· ναι Μάιου..

τω, νιιιάιεο.ι·ε τιιτειτι1ι·. Φ21Ρι:ο τει·,ΗΠ τοι ,τιε ΡτεεΒεα..

τα Με. νοιειιτ1Βιιε ε1Πειιίιιιτι , ίε 86 :ιΙιοε ειεΙ νετΒτι κείται

ει· εκετιιΡΙιιπι οΒεοΙιειιτικ ε.εεειιότιτιε, 86 Παπ ειτΑ (Με

ιιτ, ΙιιιιιιιΙιειιιιίιι1 ¦Γι.1Β Ροτειιτι ιιιο.ιιιι Πει , ιιτ να: ειτε. τετ ιο

τειιιιΡ8τετι·ιευΜιτιοιιιε. @Βια Η πιοιιιτιε ιιοΙτι·ιε οΒεάιειιτεε

©Χτιτει·ιτιε _οιιιιι1Βιιε Βοιιιε ι·ει:ιεΒιιιιιιιι , 86 Ροίτ Πιιειιι Ιιιιιιιε

[2α1Η , τεειιιιτιι τιιιοά νινιτ ιο εετει·ιιιιιιι , οτειι·ιτιΕυε Γειι

εε ΑΡοίτοΙιε εειΡιετιε. Ροι·το Η ει!ιηιιαε ειιι&οι·ιτατεε ΙιειΒε

τω, ειπε αμκ! Βτιτειιιτιοε τιιετι·οροΠιιι Με όεεΙειι·ετιτ, αυτ:

ιάαεθει·ιιιιι ιιοίτι·οι·ιιιιι ΡοιιτιΕειιι·τι ειιιεεειιτιιςιιε ΐετιΡτε“ Η

.0Πειιε!ειιτιο. ι·ετ-ιτιετιε τ ω πω εε όιτιειτε. Μπα: ετιειι:τι 86

.ΤιττοειετιιΪε εεε-Ιείἰιι ιιιοΒιε ΠιιιιΙιτει· δ Ει:ιβετ ειιι&οτε:2τε8,.

ειτε: ιΠατιι ΓιιΠτεεειιιεωτι Ιἱιατιι ει:τιτιίΐε τείτειιτιιι·ιτ τιιιατειιιτε

ιιτι·ιΓτιιιε Ρειι·τιΒιιε °ωιω , ιιιτετ ιιτι·σ.ιιιτιιιε 611129 ετ Μετεο

ΡοΗε εοειιοίεο.πιτιο, εξω Πειτε νοε εΙαιιιειτιετ 86 .Με θα.

ω” ιιιεττοΡο!ιτο.ιιο.τιιε @τα τι ιιτ! Βτιτειιιιιοε ι·εΒιιι ιΠ:ιιιε τε.

8ιι:ιδε επειιιε τειιετε. Απε Η έξττε ΓεεΡεάι&ο. εεεΙείἰει πέτα

Ι.

Ρετιτιιια ιιιιιτιιιαιιι ικινεότιοιιε ι·εάεττ.. _
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. τἰτατεε, αυτ: νείττει. ε1τιειε ΙιετΒιιττ Ρα·άτττττ τ ετττἱΠὶοττἱε τΠτττε

.ιτιοτ·Ιτττπ τεΓετ·εττε τ, αυτ: ε:: ιιτττΓ ιτε Ρειττιτσιτε ἰτὶοτιεοε Ρτω.

ΡττοΓειττε Ιαδειτοε , ατι τα” Ρ επειτα ότε οττττι1Βττε ι·εεΙττετε

ιιοΒτε τε.ττοτ1τε ττττε8τ·ττετειιτ , ι·ιοΒιε ττ·ε.ττΓιυτττττε , ετ Πειτε

Ρτ·ετάτ:ττπτιτε τητα· νοε σ.ότιινεητε Ποτιττττο ίἱτιαττ Ροικιτιττιετ

 

ΝΙΟΟΣΑΙ Ϊ. ΡΑΡΆΕ. ΕΡ15ΤΟ1.ΑΙν.

Αά Ρείτττττειιττιττ1 εΡτίεοΡυττι Ι)οΙετιίετιι. ι

.Βετία›·έαίτ ατα μετά |ῖἱιἰ Μπι τἰεΗΜ ›·ε·υσι·αιτία πο» |επίρ/δ·ι·ίτ .;

πιτύιιίαηκε ω: Τω·οκεπ/δω εεττε[ίαπι ωσττ·οροίιταπαω αέπι2/τ.°αι·,

πἰ|ῖ εοκτυαι·ία»ι βκτ)›ττε απώο·πτιώ μ·ο!:τια

ΒΙΙε6'ττοιιτε νότια , ειιτειιτηττετιπ Με ττιπρτεΠϊοιπε Π;

@και τιοπιττπτε ττΙτετι]ιτε , ΠτΓεεΡττε αΡτε1Βττε,τηιιττο

Μπα· φωτα Α οίτοΙειτττε τποίττ·τ ττιοτττιετ·απιτε Ηττα

:τε , τη αε νοε Γετ·τΡΠ ε, ιττπιιο @είε εο€ττονττπιτε. Νειπτ

τη Ι·-τοτετε ματια νεΠ:τ·τε νείττ·τιπτ ετΡοίτοΠεο ιιοπιττιτ Ποπ

νετττἰ εδώ Ρι·ετΡοττετε , ταττετττειτε Ροττττε φωτ ΠτττΡΙτεττειτε

Ρτ·οι·Ιτιε τιταπεε. δω εττττι μια Ρτο Ιτοε τΡίο Βάσω νε

&ι·τιπτ τι: τ·εΙτεττεΙατιτττιε τ "Με ττιττ·ειωτιι· ατι· :τοπ τ·εΠΡιΓετ.

Με, Μο τω »Ματια πιτττττττε ττειτπΓεετιττειπεε , 86 @τισ ποπ

εοπει·τιιτ ετ·εΙΤτιε εΙτιεεττι:εε τ με τ1τττΒτιε Ειτε εοιπετ·τιει. Ηπα

&ιοττε που μπι εντττ!ετ·εττε, ΜΗ εεε ττττ·ιτττι ὰ νοΒτε, ει: ταση

τττταπ :ιΡτεεε εΙείττωτι τωτ, ατι Παω νετττο εο.τ·α·ε ντάε..

Βεττιττττ , ττπει·ιττο εΙτιΒτοε τ·εττό.αετ, δεῖ ετΡοίτοΗετι πιτιιιτττε.

ι:τττΙο εοττ·εέττοτττε εττΙΙ·ττ;τε τεττιΡτιε πιοτ·ε ΓοΗτο Ρτοτεται·ετ;

φωτ! τετττται εντιττερτα· ι1τιειττττιιττ εοπεέττοτττ εεετεΠο.ίι:τεειε

με αυτι Ρι·:είτιπιτίνει Γει6Ηοτιε Γτιτομεαε Ρτινείετττε. Μουσε.

τ·ετπιττε Πτιιιτόετιπ νοε, (τα ΡειΠΗ πίττα ικτεττττε ΠοΙατίτ εε.

εΙαττε τὶεΙΗττειτι , ιιτ «τι τα Με αυτ:: :ι ΑΡοίτοΗεο. ηοΠτ·ο.

ΣετΙε Ρτεεάεεεποτεε νείξττ τη ΓιιΓεεΡττοττε @τα ΡαεεΡε..

πιω, τποΒἱε άττεΧτΙΤεττε; τιτττιτετιιτε τ·ιοε αΓττειιτ όιΙΙΒετττα·

τηΓΡεόΙΞε,Ρετ ὸεεεΠ`οττιιτι ττοΙττ·οττττττνεΠτ8ΙΜ αιτττ1ετ·ειτιιτε: ι· τ. τω"

ΐιιΒιιτοεευτεε, τι: €ΡίίτεΗτ , ειικττειιττε ττττιτςτε ετ0τωί τωάθ- “Μ”

τεσπα· , εαπ εΡτΓεοΡττΙτ 86 κατι ΒτιΠτι @Ματ , 86 ττττΠΒε

Πείτε: τόοτιετ15 ·ία·ιτιτει. 3ΡΓε. ΐτιΜετ1τιετ·εττττιτ :τω ιι05 Β10θτ2

ά



.με Αοτ.«νΑκιΑ

ο έ!.

ΒοοΖωΠΠΜ

Μ. τΠΓτοΗΙ'τΙε. Ροίτττπιο τοοττοτ1οοε :ιΡοά Βτ1τωποοε, οποσ

τοσο πιτττοΡοΗτωοε οΒοττει 3 Πειτο1τοτιε οτ :τὸ Τοτοιοαιτο

ίττΙτω , φαω πιτττοΡοΗπι ντίττ:ιτι1 τΙΤε ΡΙοτὶοκο ῇοἀἀτω.

ὸτιποοίττειητ 3 τ€£οττ0τ€τἱ5 , εοτ :αἱ :1ΡοΠτοΙ:1τοΠΊ οοίττοιο

άτίτίωτε τοοττηάτττοε , τΙοο.ττοοε φοιτ ΓοετΙτ :ΎοτΙ νοε πιο.

ττοΡοΙἱταοα τττΙτΓιο. τιΡΡο.τττττ. 5τεΙ οτιιττοτο ποτοτο Ρετ

ἱἱεετένοΙοὶίὶΙε, (ὶοαΡτοΡτττοοὶει Τοι·οητοβε τρεΙοΠει, οσ.Π.

:του τοτοΡετΙτοοε , πι€ττοΡοΠε ντΠι·ο. ΜΙ , τττΓτατ ποτε ο ΗΕ,

οτ ἰΡίἔιτο νότιο Γτοοιιοτοτ τρὶἴεοΡὶ , ὶΡΓοτοοοτ οι Με πο

8οτΕίε ειότειοτ, 86 ΙΡίὶιιε]οὸ1τὶιιιο τκοοἱτοττ οοιπ άτττειέττητ,

ΠΟοτ Γε ΒειΒτοτ οποοοτοτοτει·άτττΠοτοπ1· ηοίττοτοτο Ρωτώ

Μοτο , 8: Ρι·Ιοι·οιο τκτο·ιΡΙει τνὶὸεοτττ οΠ;τοόοοτ. Μα

οσε τοπ τ8.τ1τοπ1 ΓτΡτοπι τΡ1ΓεοΡοε ΜΒττ1ε , οο:2 τειοΒι τε..

τΙοΠειΠΙτα τταἀὶτἱοοἰε νοε Ποπ ΜΒτι·ε τοτττοΡοΙ1το Έτος».

1°2τοοε 5 ΡτεττἱΡοε σουτ ΘΡΙΓεοΡοε· οοτιἐ ίτΡττοπ , ίτά ωω.

άτοΙτο 8οόὶτὶ Ρτπτ5Ρἐειτοτ , 86 απο ει!ἰτοῇοε οτεὅοτὶ_ὶ οπο:

νοε οποία ντοτ1ΙοτκΙο. ττοττίττἱτ , φοιτ ὁοοὸ€τ12τὶο :πωπω

θΡὶίἔοΡοτοπτι @Ματ ειοεΗτΙ , τοιο οΒ τΙΜΠοοειο ποιο το

στο πο:: ΡοΠὶοτ νοοειτ1 ωιτἰίΗτεε , οηεΙο Ετ οτ άεοιποει εε

τ:ΙτΠω Ρτο το.ΗΒοε 88ι1ττ€11τοτ,_ οιιτιοειὸοποὸοτο Βιάοιο ω

ΠΜ: άτ τΡΙΓεοΡοτοοτ ἀ€]€δτὶοι1€ ττωτΠετσωοτ ττΒὶοιοΒιιε.

Ύοε τειπιτο ο: νοττποιο Μ€ττοΡοΙὶτε1ποε τΙοοοΓοοτ ίει·Ι το.

άττε!Τοτοιο ντίτι·οι·οτο Ρι·:εΓοΙοτο εμε Μ ειτοτΡτΙοησ Ρο Μ

ντίττ1 ΡετσεΡτι·ιωτ ΡτετάεττΙΤοττε οοΜε τοὶττειτ1ε : φαι Η

Ρωἱὶ~ ΕΠοοοε ειΒ ΜεΜΜΜ 8τ‹:Ιο πίττα Ρι·οιοττοττ τετΙεΙῖειἄ

511€ Γει·1Ρτάοοε 2.Ποο8. ,ο φωτο το :ιττΒΜε ντΡττΙε ι·ετοιπάττε

€1τΒιιΙίΗε 5ο τετητεε τ·Ι18-ο1τοττε ὸοοοω €ο1108Πτιπ1 πωπω νο..

Με εοτ. $οι·ΙΡΗΜε με:ττττο ιιοΜε οτ Βο]ο5 Κοτοειωτ βιο..

1ο- ότε: τττΙτΠοι ΡτετΓοΙ Βενεκιουε ·' Κεετοω.ουΜ Μ

0€ποτττο ντίττοττι , Παπ οι ιποΠττἱε ΜΒΜ:: €τΠιε , ω :αττ:Βίε.

ο Λ δω· Ρὶῶοροιο εοπΓτομΠοτ , 86 Αὸτὶειοοε τοἰὸειπο θ ]υτοιΝΑ1εισ

|ΠΕΠ0.

λ

: αΙΠοιπότό1ίϊττ. δω πω οττοι·οτοοιιτ ἔτίὶὶε ι·τοοΙοτάε ,. Μ

Β! ία το ΓοΡτι· Με ρττοτοε ναΙοΙιοοε ττΡττάτε. Τειιοτο οτ

τιηττΡε Ιοττιπ1ο τ ιοτοΙ1ο εοίοι·:ιτοι· , Η Μαι τοοττοτἱοΠοε

ε18τι·ε νοΙτὶε , οτ Τιιτοοτοίτοπ @Βετο ντίττειτο οπτττοΡο!ϊπ1

οσο τΠ`τ τΗαιτίε 5ΐουτ1τοοε,οτ άο:Μοε , ιοειοόειοττε ΐτειττΙ δ:

€οτΡἰίΕοΡο 11οίττο ΗειιΑπ.υο, τοϋ τά Ρτα:Πάοτ , οτ Μ ηοΠτοο1

ροοτ16τιοπι 1εεειτοιο Ποιοι ττειοθο1ττειτ δ απο το Π:τθηοοε

- ° “ γάτο;

 



1Ντ:ΑσεΑ 001.εΝειε Ευ1εοουΑτυπ π;

νείΈι·οε ἀἰτἰΞαπε Ιεεειτοε , Ρει:ἰ:ετππο πω” πια ΡτοτΠΙἱ‹

1πι1ε ὸείὶἰπππτεε 3 ππειτἰπιιε πι:ι·1Γε1πε Ρ2.ττΠ3ι15 €οτεν.ιπ ποΕπε

πωπω , παρει Μπα απού, ΗΒαιτει , πω:: Π: πρπά νοε πωπω

οΗτειππ εεεΙεΓω. , πιο:: πωπω ιι8ποίε:ατι;τ. Πο.τιιω ω. σο...

ΐεπάειε ]ιιπἱειε ὶπὁΙέΗοπε πω.

 

Άοπ1ΑΝιι>ΑΜειι. Ει>ιετοιΑμ

Λε! Ηεται·άιιω ατεπὶεΡἐἴεοΡιιω Τυτοπεπά:ιπ.

Όι: .έἐΐαο·‹ἰο Ναππετεπ|ἱ ερ%ορο ήεδίο πιοπα/Μ·ίαΜ , μαι' ίπ

ήπω ιἰἱασε/ῖ απ” π·παα›·ατ , ωπαάατ. Ετ μα! Βο·ιτοπίίω.ι πωπω

ίΡβικ οσάο!λε ρ›·ίΠά!εδία ΜΗ! β: εοποί//%·ια.

ί ΒΜΑΝυε €ΡἰΓοοΡιιε 56τνιιε δει·νοτιιω Πεί ΗΕ.

Αιιωιπο εικεΙι1εΡΙΓεοΡο ΤιιτοπεπΙἱ. °

ΜὶΓεπαε δέ (Παω αιΙσ.ω1επτοε ΑέΕειι·‹ὶἰ εοωωππω

ωτπ5 86 εοε1πΓεοιπ ποπ οΠ σκΡοπεπά1 τοπ ι·ενει·επτΙετ:

"Πα πεοεἰΙὶτειε. Ωιι1ΡΡο επω 1Ρί`ει , υτΡοτθ ω Με Γοε1:ι , δε

απ: (εωΡει· εοπτπέιιο. , επωω πωπω ποΒΙε οχΡοιποπτωω

ΞειΒαιτ , πε Ποιπ1 πε Γειπόπωοππι Γπο. επάεπάπιπ εΠ πωπω,

πι: ἱΡΓο :ιππίπτο κείει·επτο εοω επωπε , απ” εοπτὶπιπ3

.πωωπὶε ποπ ωοεΠατ εοωΡαίΕι π δ: ππίοττ:ι. νετιιω φπα

:ΜΒΜ @Επτά :ιΡικὶ ώΙ€6Ηοποιπ τιισ.ω Πττετἱε ειὸῇιινετὶ , 8;

ΑΡοί"τοΙοι·πιπ Ρτ1πεὶΡπω 3 ε1ι1οι·πω Ρι·ε2Πο11:ι τ:ιπτο ΙειΒοι·ε

τειπτοππε ΙΕικΠο :εςπἰίὶνἱτ , :ιτποτὶ5 πωπω π” φειιπάειω

$τοΡι·Ιο νοΙιπτ €οπΓοΙ2τἰοι1€Μ εοπίσττὶ :ι αι:Ιτειτοιπ τυπω πω

0ττε1Π1111° ά όφτεεο.ωπ: :ηπε1Βιιε , π: ἱΜΕτ Με ΒοποΗ

σ:1οι·πω τυοι·πω πω εοΠειτοτι1Μ πωπω. , ωοπείὶεπιππ Η

Μό ποσά οΠω ὶπ όἰοιτεεπ πιει τ€πιιὶίΪο όέ8ποίωτιιτ , πιο.

.Μπα εοπΘεμιειτυι· οΒ ειωοπ:ω ῇειω τπ6π1οτειτοτιι1Τι ΩΡοΠ:ο

1οτπω Ι2ιι·81επτε ΒεπενοΙεπτὶει : ηιιατεπιπε πω [Με ΜΜΜ

·ά6Ρατιιτπε ΜΕ εοωΡεπτιιι·, Μπα ΓαΙτΕτπ πωπω ΙὶιΠοπτειτΞο

πΩΒπε πἀΙΡΙΓε3 φωτ Για κάτω ΓπΒΠάπιω. @πω το Μπα.

πωπω ΡτοΐἔέΪ:ο ποπ οι·εεΗωπε , Η φαω Ιῖτ:ὶ ω” Πειτε:

πά]πνεπόπε 1πτοπτει ωεπτε: εοπΠόει·εε 5 Η πωπω Πε ππό1

επιιπτ 3 πι: ηυοά :ὶ Β0πΞΞπίτειτε τυο. πωπω τειπτοι·ιππ αΡο

ΠοΙοπιω πωεποπε άεποΓε1τιιτ , παπα ωππωε εοπίἔειιιρ,.ι.

” Ο

Αππο 866.



@Ο ιιοτ.ι πωπω 'τ

@πιο 868.

τω· , [Ντιπ ίἱτιιτ τΙττττ ττΡτπτΙττ ιπτιιιίττιει. τ» Με νει-ο

ουτε οτ τττΙτΙῖετ τω: π?

τ:ι!πΙιε Αττπιιπυε πιιέ8τΠτ , $ειΙοπιοπι τω .ά ΡΟΡωσ

Βτιτιιπποι·ιιπι ΓιιΗ:ιτιτπτττ τΙτίτι·ιπΓιιιιιιε : οιιοιι ττπιτπ ιπ τιιτιπ..

Ντιπ τμιοά ττττιπιιπτω τιτίττττ , τιιΡτι·ιτπτπι τιιει οιιιΒιτ αφτι.

ττττ. ΝιπιΙοιιτ οποσ! τοπττο. τιιτιοπτιπ ροΠιιΙειΒιιπτ, τω.

τιιΠἰτ ω· πω τοπιππ ιιΙιοιιι ντπττιπτ, :ιπποντι·ιε τω ιὶ Μπιτ

οΡιτιιΙτιπττ Βοιπιπο τοπ Ρτπιτιιε 8.άΘΡτι11°08. ΟΡτειιπω ί:ι·τι,

ττι·πιτιιττπι τιιιιιπ ιπ Οπτιίτο Ετπτ νο.Ιτττ. Ι):ιτει οι;"ττινο

Ιόιιε Μειττιω , ιποιότιοπτ Ρτιιπει.

ΑοιιιΑΝι Ματ ιι. -= ειιιετοτΑ π.

Αό 5:4.Ιοπιοπτιπ ττ8ττπ Βτιτειπποτιιιπ. ο -

'Η

 

- Μίττίτ τί βι·αώίπω Στοπ Ρα|ιο ΙΙ!. Διιιιίίίκτηατ·

Βοίττι/ἱ ωφετε,

ΒΠτέτιίΕπιο πιο ειιπο.πτιπιιποοπτ 8 π τ. ο Μ ο π ι Βάι?

τειππιειτ πιει τιιιπ οπιπιΒιιε πιτ πωιππ Αππωπυε

πιιτιι Ι)τι Ραμ Ρτττππτπι ιπ Ποπιιπο ΩιΙιιττπι,

διιΒΗιπιτ:ιε ντίτι·;τ ΡοττΙτειτιε ιπττΙΙι€ειτ., πω νττιιτιττι· Ρτπ

ιπτιιιτιω ίτΡττιπ πωπω ἐι Πτο ΡοίτιιΙτιίΓτ τοποιοπιιπι να.

@τα Ρττιτιοπιε ι·τΓΡοπΓιιπι. Τι·ο.πΕιότιε τιιιττιπ Γτοττιπ ιιιτΒιιτ

ποΒιε δέ οπιπιοιιε Β.οτπο.·πιε ιπ οτιιτιοπτ 86]θ]ι1πιο ΡτττΙιι

τειπτιΒιιε., πιω πι πιω 86 ττιΒιιε τπτιε ται·άιπο.Ιιοπε , δτιἰ

τιτιι-Γο.π&ο ττντΙειπττ 3 ιιτ άτ τοτΡοττ Β. Ι.εοπιε παρει:

Μπιτ τταπΓπιιτττττπιιιε, ποια φωτ πωπω τίτ. πω” πο

ιτιιιπ Μπιτ ίιτ .Α Μι τιιι·ιΠιιπτ ., οιππιΒιιίοιιτ τΙιτιίπειπιτ πιω

πειβιτειπτιοιιε , τιιιοτι πω τιιπι ποίττοτιιιπ ειιιέτοι·ιαιττ Με..

ιττ1·ιιιιπι τιιΡτωιετι `Ι.τοπιε Ρομπ ω ιΙΙιππιπειτιοπττπ, Μπι..

ιι:οτιιιιιι 3 86άτίτπΓιοπτιπ πίττα: ττ€ιοπιε τειι·ιτειτιντ πωπω.

ι

ιι Η.ι·τ τρῖποΜ τιιττιτ ἰπ Βιιττιππιι:π Αιπτιιττιτἰ ΗῖΠοτἱ:ι , τΠτιιιτ τππιπιπτ @Με

πω. Ε:ιτπ πι τα τοιιι:Ιι.ιποπτ πω: τ” οτ ρδΠιο , ?πωπω 86 Πιρροπιιτιπτπ :ιτομιτ τιπο

.όπιπ Ρ @πιω ποιωπ τοιιδ&.ιπι ιιττωπ ιιιτι;ι. !πιιοττπιιιιε Π!. πι τιτωιω πω”

πιτ Γτπιτιιτιπ. 5τιι 86 Ποἔτιι!Ε·ε οικω , π: οτιέζιιιαιτε Μπιτ Ιιτττι·:ιε ρτοτττττπτ , ιτΓ

τροπόττιιπτ :

_βΠΒ(Μ“δι απο: ντιππ ιιι ιιιτπ·ιΒιτιπα Τιιιοπι:πίι ποιο ριττεΒιιιιιιιττΡιΠοΙιτ:ηιιιτ ι:ιπιτπ

μι;; ιζιτοιιτπιπτ ποτα-Ωπιπιιιιιιτιο Χικοιιτιιίι , (τό πι: Ρτωτιιι τοπτΙιι6οπτ.

τιιιιτττίτω Ρτινι1τΒιιε ιτΙτιπ ντπω

Κατ-βατ” ιρβια Λάτι.υιί »Μάταια “πάψω Μικτή” , πο: &π!!πω Με ·



ΙΝ ΟΑΠ8Α ΠΟΙ..ΕΝ$Ι$ΕΡΙ$ΟΟΡΑΤΠ8.` μ·

Μ”. Ρι·ο εεττο ετιιττι Ρει·ιΠιιπι τοΒ:ινιιτιιιε Βοτιιιιιιιιιι ία

:Με ιιιιιΙι:ει ιτιιιαΒιΙΙο.. Ετ ω: Η εε νεΓτι·ο. ιιι:ιειε ειε πιειΒιε

ιιι ιΠο ειεει·είεειε , ιΡίε εΠ: (ο.ιιέΜΠιιιιιιε Ι.εο , (με Ρετ Με

εΠιιιιι Κοιιιιιιιοτιιττι οειιΠε Ιιιι€ιιο.ειιε Ρτινειιιιε, ματια Πει

οΙιει·αιιι:ε Με ιιιικιΒ1Ιιεεε ιεΡωιιιιιτιιε , €1ι16ιτειιιιε ΓεΡτειιιΡΙιε

@τα ειΓ.ιετιι ο6:ιιΙιε εΙειιιιιε νιάει·ετ , 86 εειάεπι Ιιιιειιενει·,

Βιιπι Με εΙοειιειιτιιιε Ρι·ατά16:ειτετ. Ι6ιεοειιιε ειιιέϊ:οι·ιι:ειε Κο

πιειιιιι Πι εο 6ιε Βεο Ρι·οεΐιιιιιιτ , οι: οπιιιεε ὰ [.ιεει·ιε Πιινιο

ηιιοε ω: κα” ειιιε Γειιιιε αυτ ειΓοιιο. ιιιιΡεεΙιτ3 τιιΒιιε «πω.

Με ι·εΙιειιιιαειΙΙιιιε ιιι ο.ιιτιο ι·εειιιειιτειιτ 5 86 ιιιεΙε νοτιιιιι

Κοιιιιιιιι ευη-άι , 61ιιοά νονετιιτιτ , ιιοΐ6ιο ΠΒιτιι 86 ειιιόΕοι·ι

τειτε ειιιιιιιΡΙεο.ιιτ. Ρο.ΙΙιιιιιι 6ιιιο6]ιιε , εισαι θεια 86 6:οειιιίζ

ΦΟΡΟ ιιοίὶτο ΡείΒιιιατιο ροΠιιιο.Πιε ειιιιι Ρι·ινΠεσιο Πιο νε.

Βια: όιιι€ιτιιιιε εειι·ιτειτι. νο.Ιετε ιιι (Πιτιίὶο Πόε εε Βιιτειιι

ω: Ιιε.Βιτειτοι·εε.

 

ΙοΗΑΝΝιε υ ΑΡιΕ νιιι. ειιιετοτ.Α π.

Αά εΡἰἴεοΡοε Βτιτατιιιιε.

136· οπίίπατά 48 Ηεείοεαι·ο αὐωτε »ισπαεΒἰε.

Ρτ;εεΙε1το ΒΙιο Μ ιι ι ιι ο ιι οι·εΙιιειιιίεοΡο , ιιεε ιιοιι 86 αι:_

Με εΐιίεοΡιε Ρετ Βιίτε.ιιτιιαπι οοιιιπιεπεπτΙΒιιεθιιι:εω

ά εΡοίΪο παπι Βειιεἀιέὶὶοιιετιι. 0

Νοτιιιιι Πι: νοΜε 61ιιοΠιοό.ο Κ ε ε ο ιι ει. ο ιι 86 Οοιινιιι

ε:ιιιιι εΗιε ιιιοιιαεΙιιε εοι·Ροι·ε. :ιΡοίϊοΙοτιιιιι γιίπει·ιιιιτ , Πο

Πι·ειειιε Μ· ρκείειι:ιει νειιει·ιιιιτ. ΡοΠ:ειι άε ιΠοι·ιιιτι οιιιω;ι..

τιοιιε 86 :ιΠοιπιπι ιιιοιιιιεΙιοι·ιιιιι μα· ι€τιοτειιτιιιττι ει!) ΗΕι

α: ισα .ι κο ιιΙ›Ειειτε ο.εεεΡτο. μωιαινιωιιε , ιιτ Η ιΡΓε ιιιιιι€Πε

ιιΓιιι·ρανιτ ι ιιιιι ὰ ιιεπιιιιε ιΠιιιε οΗΐειι οτάιιιειτοι·ε ιιιιιιιιιιε

εεεεΡειιτι Με αιιιιειι...... οι·άιιιειτιο , ειιιἱει πιειΙι ΡοΠιιιιι:

Βοτιει Ισειιε ιιιιτιιίΈι·:ιι·ε, ειιιιι Με ιιειιιιειιιι. ΙΠε νει·ο επι

ΡΠιιε ιιειιιιτιεπι· οτάιιιετ 6ιιιοιιί61ιιε.. ιιο:Πε ΓοΙιιτιιε. Ηοε

Ο η

ιι Μετἰτο Τιιτοπικι(εε ιο ι·εΐρουΠε :ά οιήε&2 ΏοιειιΠιιπι ΜΜΜ ΓειἱΡ:οιἰε Πιεσ

.τιο. ιιοιι·ιειι ικιωεριιιοΡι ιπερβίΤε ιη :ιτιιΙο ιιι.1]ι18 εΡιΠοΙα ε Μεσα: ειΒιιἱ: τἰτιιΙιι:

(εκ1ιιειιτιε, ω ΒοΙειιΒε ειιιΓεομιε ίοΙιιιιι ιιοπιιιιΔιιι.τ. ,

ΙΟ Η Α. ιι ιι ε ε Κοιιιο.ιια: Με εΡιΪεοΡιιε όιΙεθ:α ειι·(1ιιε·



τε Ά Ο Τ Α ν Α Κ ϊ Α

ε ΕΠοε.

Εεεε 878.

Γεωεωιιε εΙε εετει·ο Γεω» οι·οεοτειιπεε τεεοΙεικτι . τα Ει·ο.ει·εε

οι: ΗΗ1ε * αΙειετΙτετ οπιοὶ οεεεΠοοε ΡοίἱΡοίὶτει οι Πιο πωπω

Πει·1ο τεε1Ρτειοτ,ε.ε εΙεΙοεεΡε Βοοιιιπ ετεει -Γε ΠοτΠιιπι ΓιιοΕ

εμε Γαο]εέτοε τ:ιετειτ. ετ.. . .. ητοι·ιιττι Ιω ει·ε8κ Π: ΓΡειτίοι·,

86οε ι1οἴττ1εἱτετι1π1 ο.ιπ1Βιιε άε 1Πο Ρτσε1ε1Μετατ , ιιτ ι·ε.ΒιιΙο

Με. . . . . ]ιιεΙΙεειΒὶτ. . . . . -

 

τοΗΑΝΝιε πατε νει. Ει>ιετοι.Α τι.

Αά εΡἱίεοΡοε Βτἰτειτιτιἰ2.

.4τ·έαίτ το: εποε' ὁ Τισκοπεπ/ῖ.τ ατεΒἱεΡΦοΡί |κτἱἄἱἄἰοπε Μ.εωε

και” , ρ›·εειρτοκε ει: εἰ .άείπτερ.τ Ραο·τακτ.

τ

Α Η Η: ΠοΙεοΠ εΡὶΓεοΡο . Με που 86 οι11ηΙΒι15

εΡὶΓ€οΡὶ5 Β:Ιτεοο1ε3ε, Γεω ιιοὶνετίἰε Μπότα Ι)ε1εε

εΙεΠω θάεΙ1Βιιε.

δειπᾶἰτειτεπι Γεω ΠόεΠτετεω οιτιοωιτι οοΠε ν01ι1τ11ι1ε . τω.

άστο Ττ€£ἱ5 Γγοοεἱεττι εε!εΒτε.τεοιοε ,ίι18€είτίοι1εΑΒΑ1.ΑΚΒΙ

ΤιιτοοεοΠε ειτεΙιΙεΡΙΙεοΡἰ εοπίοοετοΙοττε τιοΓττὶ ειοεἰΜππυε.

οιιοά νοε πι:ιτι·εω νεί!ταπι ΤοτοοεοΓεω εε-εΙείἰειττι άεΓΡΙ

εὶειπτεε . ίεειιιτιόι1ω ειοτίοι1ειτο εοπΐι1ετιιεΗτιεππ ΠΠ οι3εάΙτε

Δεἱὶ-ΠεττΙε . 86 ΡτἰνὶΙεἔὶοππ εὶ Β. Ρεττο ο.ΡοίτοΙο ΠΠ ΚΨΜ νοε

εοηεεΠιιπι Β·ειοεετε εοοειττι1οέ , όεοΕτυτιποοε βοοοι·επτ €ΡΠ

πτεΒἰεΡἰἶ€ο ο νεΗ:το οΒΓει·νειι·ε ηεΒΗεττ€ε . 86 Μει!ιπ11 ΓοΡτο.

31121001 .ω ειπα , ΡτεεεΠότο εαΡὶτἰ νεθτι·ο οποτε ειιιίεττε

11011 Έοτοποειτ1ε. Ιιττει· εεε ετἱειπτ 86 ρι·τείειτο ιιοτ1ΠΙτεο:ιι·

ποτε, 86 .Με εοεΡἱΓεοΡἱε Πτυ1Ητετ εοοίει·εοτ1Βοε . ε1ι1ἀὶνὶ

στι” 9 ετ ·νοε ποπ επτὶοιιο οποτε ὁ. νείτι·ο ΜεττοΡοΙΞτειοο

εοείεεταττ ΓιιὶΠ`ετΙε . Μ! εΧΡιιΗἱε !εΒΜΜε ε-ΡτίεοΡ1ε ‹ὶε Γε

«Μπιτ. ίοΙ:ι Ροτειπτἰο οικίε νεΙΜ ειΙτει· οἱ: ειΙτετο εοοίεει·ει..

τικ Ποτ. οοοο ττιττειτἰ €τωΠω. 86 , Η Ιω εΙτ . τιιιπτωτι πάω

εἱεΙεοὶωιιε σ 86 νἰοὸ16τειιτι ΠΜ ΓετΙεΓεεετετἱε , ηΠιΠοοποιτε

ι;Ιοβίοτοε : φπα Ποπ Ρο.ίτοι·εε , Γεά 1τινοΓοτεε ΠΔΠ: αετοί

πτὶιπὶ. (1ικιΡτοΡτει· Π1οπετ11ιι-8 ειΡοίὶοΙὶεειοιιε ειιιδτοΗτειτε

εκοι·είΓε Ρτεε€ἱΡἱτΠυ8. ιιτ :ιο ω: ι·εόειτοτεε :ω Ππ1ττε111 νε;

Πισω 8:ιοέτειιτι Τοι·οοεοΐετιπ εεεΙεΠειτο τενεττωΜο1 . 86 ε

ρι.ιεόοιπ ειτιτὶοιιειπι εοείιιεττιοωεω @Η οΒεεΗτε ΓειτιιΒειτὶε, 86



ΙΝ ΟΑΠ5Α ΏΟιΕΝδΙδ ΕΡΙδΟΟΡΑΤΠ5. Η

ςΙε Ρ6τΡΘττειτο Ιιε&6τιιιε ἰΡΠ νε:Πι·ο 8.τάιι€Ριίσο ο ΑυΕ1.ΑΜ3ο

πιιΓα·ιοοι·άι:ιπι ςυειτι·ετιε, Πιι:4.τειιι1εΓιιρετοιιιιιι ω ι·ιεειι€6ιι..

Με 2ΙΡι1ά Γιιτιιιιιιιιτι :ιιΒιτι·ιιιτι νειιιετιι ΕιειΕιει·ε ΡοΠἱτιε. @Τα

:παπι ΠειΙιτει· £ωωιω , αιιιοιιι6ο. πιι&οτιτ:ια: ωιω ιιΠιι ο

πιιτι·ιιε Γε:ισιι‹ϋ , δέ ὰ τιοΠι·ε οοιιιιιιιιιιιοιιε ιιιοειιε οτιιιιιβω

ει!ιοικιιιάι , 86 οιιιιιιε νε:Πι·ο. οτὸιιιειτιο εὶ ίιιιιιιτιο. ίεάο , εμ»

ΡεοΠαι ίειΙ16ετ, ι·εΓΡιιειιόο.,

 

ΙΟΗΑΝΝΙδ ΡΑΡ/Ε Χ Ι Ι Ι. ΕΡΙ$ΤΟΕΑ;
Αά ιττιινει·ίΠοε ειιιί-6:οΡοε Βι·ιτειιιιιιει: 6ὶτετιοτὶε.

?στα σε Τκι·οποπβ 4Ν.°Μορφορο ›·εωϊ·α»τ έσωσε ἰΡ/ἐ έ: :εικοσι

εοιιτπαυσα/ῖα |κάισιισπι τισίου·π. `

ιιτΒιε , ιιι (ΠιιιίΈο θ·ειτι·ιΒιιε ιιιιίνειΠε 6:ΡιΓεοΡιε οιτει·ιοΠε

Βι·ίτειιιτιιεκ Ειιιιτειιι Πι (:ΒτιΠο 86 νιίἱτατιοιι€ιιι.

@ια νισε Βεειτι Ραπ :1ΡΟΠΣοιοτι1τιι ΡιιιιειΡιε , Ποπιιιιο

Βε:ο ἀἰΒιιαιιτε , οιιιιιιιιιιι €0€1062Π1$ΤΙ ειιι·ειιιι ΠιίεεΡιιιιιιη

ίοΠιειτιιάιτισιτι , φπα ιιιιιιιΓευιιιί6ιιιε Πάω ιιιτεει·ει ω εο6Ισπι

.Βοπιιιιο τ€ίἔτν0τιιτ δικ ςιιο. ιιιιΠι1ε ά Ρ|αε€τ€ νειΙ€Βιτ, ιιΒι..

ςιιε ί-€νετε οΒίοι·νει·ε άειπ:τιιιιε. ΜΒοηι10 ιιοτιιι·ιι Ιῖτ νοΕιιε ι

ειιιοπιι:ιιιιι αιιιΠισιιιε Πειτε: ιιοίΕετ Αιι13υικυε ΓειιιέΙ:ο: Τυ

ι·οιι€ιιΠε εα:ΙεΠ:: ειι·εΙιι6ΡΙΓεοΡιιε , νειιιειιε Μ. ΑΡοΠ:οιοτιιττι

ΜΒΜ Κοτιιειιιι οτε1τυπι 9 ιιιτειιΡεΙΙ:ινιι: ιιοε , ειιιοά ῇιιι·α ΠΠ

ωεΙιιοΡιΓεοΡο.τυε , ηπα: Δι ει-ικιειιιιε τειιιΡοιιΒιιε μι· όεοπττει.

ίειιι&οτιιτιι Ροιιτιίιακι:ι @πάω Κοιιιο.ιικ πωπω α:οΙεΠ.=ε Με

Ρτωὸε6είΪοτιΒιιε εοτιοεΙΤ:ι 86 €ΟΠΕΠΤΜΕθ. ΐιι€ι·ιιιιτ , ὰ πωσ

ειι·εΙιιοΡΙΓεοΡο 88 Με 6ιεεεποτιβιιε μι· νιοΙειιτιειιιι δέ ΡειΒ:ι.

ΙΟ ει ω” ιτε 88τνι18 8ει·νοι·ιιιιι Βει , εΡΙΓ6οΡιιε Κοιικιιι2

πιοι·ι.ιτιι Νοττιιε.ιιιιοι·ιιτιι 6:οιιττειι·ιετει:ειιι (ιιΒΙειτει νιάειιτιιτ.

Πιιάε .:ιι:ιοΠ:οΙκα ειιι€τοτιτειτο νοΜε Γοιετιε ιιιτοκόι&ιιιιι , πιο

ἰΠιιιε ιιιΙο 611οόο @τι τεΠΠειειε άειιισεΡ5, όε οιιιιιιΒιιε φα:

Ρι·ει:άιόι:ιιε :ικΙιιοΡιΓεοΡιιε εοιιδιιιιειτ αι·‹:ΙιιοΡιΓ‹:ορειτιιι Πιο

Ρεπιιιεκ 6Μισιο , ηιιοιιΓ(ιιιε Με πάει· ειι·εΙιιεριΓεοΡιιε ω:

232158 ει: νοβιε απο Ατό-ιιιιιο ειι·εΙιι€ΡιΓεοΡο Με 6ιιπι Πιο

Πι τ8.8ειιι€ο νεΙ σ.Ιίο θάεΗ ιιιιίΤο Μ ιιοΠπιτύ Γειιι6Μπι πω

μ·ειιι α:εΙσΠειιτι νε:ιιιειτ , ιιτ Μ Ρτει:οειιΜε ©8055 Μπα· νο;
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86 ιΠιιιπ , 61ι1οό ετοιιιππ εοτπΡτοιοαΒιιιιιιε , τιιιΉπιατιιτ ω! Ιαπ

εΙεπι Πει 86 Ποιπιπι ποίττι ]ιεευ Οιιιττετι. (ξιοάΠαΗΔ

τει· παπι ιιιβειπιιε εοπτι·α νοΙιιπτατειπ ειπε ίεεετ1τιε τ σο

ἶπο εατιε νοΠπετιΡίοε Πει 86 Βεατι Ρεττι Ρι·ιπειτιιε ΑΡοΠ:ο

οι·ιππ Ρετ ποίτι·αε Ι·ιιιπιτΙιτατιε πιαπόατιππ αιιέτοτιτατε εκ

εοιπτπιιπιεατοε αο οιππι εεεΙεΠαίτιεο οΙΉειο. ·Ηέε ιἰε/Ϊπίτ·

ΜΜι!»·απα Τατοκειι|ῖτ τ @το |τεματιτω·, αάάτωτκι·ίπ εάἰτἑ:. @το

Β νετο άεΒιταιπ ι·ενετεπτιατπ επτα Ρταετιι&ιιιιι ΐταττεπι πο·

ίττιιπι οπΓει·ναι·ε νοοιε ΡΙαετιει·ιτ τ Γεειιπάτιιπ παω Μετε

τιιιπ α Γαπέτα Κοιπαπα εεεΙείἰα Ιτατιιτιιιιι Ρετιπαπεετια Φωτ

ΙΜ Βεπετιι&ιοπε ιο ιιπιτατε ποίτι·αε εατιιοΙιεαε εοιπιπυπιο

Με. Ιπτετεα ίειαπτ τεεπι Μπι Ιιοτπιπεε,ιπαιτιπιε ποοιΙιο

τα, Βει·επεατιιιε ειιιπ εετετιε πια]οτιΒιιε, ιιτ Πεοπττα ΜΗ

τΙαπι ιιιοοεάιεπτεε ΐοετιιιτ, Ιιιιιε ποίττατ ιτιΠιοπι , 86εοπττα

:Η Γεω τεΒεΙΙεε εκτιτετιιιτ Ρι·αεάιότο Γταττι ποίττο Τιιτοτιεπίἶ

ΘΡΙΓεοΡο5 Ποτ 86 ιΡ6 εκεοπιιπτιπιεατι ) 86 ποΓττα Βεπεάιότιο

πε αΕιοΠ:οΙιεα τιι·ινατιτ °`

1.:εοιν ΣΒ ΡΑΡΖΕ ΙΧ.. ΕΡΙ$ΤΟΕΑ

Α8 ΡτιπεἰΡεε Βτιταππιτε.

 

8'επτειιτίαπι με Τατοπεπ/ῖ τα·|ε/ΐα· ααΪ·υεφω Βοίω/ξ·»ι ρτοιιαπεία:Π

ι·ε/Μεπτε: ς@-[Μοπίαεο: “με ώ τα σκάι-κακο.: επσουπωωιεατ. '

Ε ο Μπότα: 5ετἰιε ΑΡοΠ:οΗατ $ι·ατια Ι)ει ΡαΡα Ε. Βτιτ.

τοπιππ ρτιπειΡι 86 Απ». το εοπιιτι 86 εετει·ιε Ρτιπει

τω” Βτιταππια: Γεειιπόιιτπ Βειππ νινετε νοΙεπτιΒιιε·

πιω 86 ίαΙιιε. /

Ιπ τειιΡω ν·ετετιιτπ τεΡετιτπιιε οιππεε εΡἰί-εοΡοε πια μι

Με ατεπιεΡιί-εοΡο Τιιτοπιεο ΓιιΒ]εδι:οε είε ειεβετε. Βε πω:

τε Ντ 6:ο1.Α1 Ρ:1Ρτε τεπιροτιοιιε , 86 )οτιΑπΝιε , Ε.ΕοΝιεοπε,

86 εετετοι·ιιιπ οποτιιιπ ποιπιπα ιπίει·ετε !οπΒιιιπ είτ , εΙαε

πιο: Ϊαέτιιε είτ. ΕκοιιιΒιιε ΝιεοΙαπε Ραμ Ιιττει·αε .?ιαΙοπιο

πι τεἔι Β°τιττοπιιτπ όιτειιιτ @τι οιιιΒιιε Ρι·ει:ειΡιτ τ ιιτ οπιπεε

δικ Ρα.ττια: εΡὶίεοΡὶΤτιτοπἱε;ε εεειείιετ ωρα-ι ίἱπτ. ΑΜ

νει·ο ΑροίτοΙιει εοΓάεπι ΑΡοίτοΙιεα αιιθτοι·ιτατε οτι κι εκ

εοιπιπιππεανετιιπτ. Δε! ποεοποτιιιε πι Κειπεπίἰ εοπειΙιο ι
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~π:Βιιιιοτ Ιιιιῇιιίτιιο‹ϋ άε!ειΡΓυε θα ; ειιιοε 1ιωω σε ΙΡΓε νείΈει·

ειτ€ΙιἰεΡιίεοΡιιε αυτι Με Μήε&ιε 11οτιιιιτιο εοιιειΠο Ρτεε[ειιε

ειι1είΓετ, ιιοιι Γοιιιιιι άε Με εειιιΓο. ι·εόεΙιτιιωε πιτ1οιιειιι , ΜΙ

ακτη «Με Με φαι Μιοτιιο.ειιε απο Με Γυθι·ειΒειιιειε εΠε

εοτιιΡτοΒο.τιιτ δ: εΧΙεκ , ειιιεετειιε πω: ίὶιτιτ ιιιιιιιόι , πιω;

?Με ]εε υ Ο κι ι ε τι. Ι..εΞετοε ετι:ιτιι Τιιτοιιιει :ι.τε!ιιΡι·2

> ιιΠε ειάεΠε Ρι·εεεΡιπιιιε θ 16€ωΤειοειει ειὸἔιιετιιτιτ , νείΈτο.

εεε Ροιιτ1Ηεεε 011111 Πιο ωΡιω Γ:: ΠιβωιΧεπιιτιτ.4 ΝιιΙΙο κα.

Με τιιοάο Ρι·οΒειι·ε Ροτιιιτιιιιε ιΠιιιιι νεΠ:ι·ιιπι Ρι·πΓιιΙειιι.ειι·

-ειιιεΡιίεοΡιιιιι εΙΤε ὸεΒε:ε 3 Ρι·ωίει·τιπι απο :ι.τειιιει:οιίεοΡιιε

Πιιε (Με εινιτσ.ι:ιε , Βιιε Ρο.ΙΙιο ει:ειιιεΕιιΓεοΡειΙΙ εστι ΡοΠἱι: "

ΙιεΕιε:ι. Εικοπιιιιιιιιιεειτιιιιε οιιιιιεε ιιοε ε!ε ειιιιΒιιε Γει·τιιο Μ:

ει: ειιιόΕοι·ιαιτε Πει Ρει.τειε , 8: ΗΜ , δ: 5ΡιτικιιΜειι6Ει , Μι..

π &ιειιιε Ρεττι δ( ιιοίὶτει 9 σου ίοΙιιττι ΡτοΡτει· Ιιειιιε Ρι·ιεΓιιιιι..

τιοιιεπι , @σε £ωηια Τω·οιιιαιε εεεΙείὶεε εαιι€ωεωτ , ία!

ετι:ιτιι Ρι·σΡτει· Πτιιοπιιο.εο.ιιι Βειει·είιτιι ειπε. ΡσΠιιτι Ειπε , 8ε

οπιικιειτοε ὰ Γε οοιιτο.ιιιιιιαι·ε νιάεπιτιπ , το.Η :ασοεε , ιι: Δε

νιιιιιιιι οιΕοιωτι που Ρετα<έειιιι , ιιεςιιε εωάιο.ιιτ, Παμε Ιιε

ιιεόιέΕιοτιετιι τ:Πιιιειιιτ. διιιιιΙι ετι.ειιιι Γειιτειιτιο. ει) ειε οι·άΞ

ιι€ιτι ίετιατιτιιι·. :τω ειιιεεπι 3 ΜΜΜ ΗΝ, ιιιεικιόειτιιιιε ,Με

τε :άι εοι·ιιιιι οοιινειιειΒιιε ειιιτιοιιιηιΒιιε ΜεΙιΒιιε Γυ!ιτι·ει.

.Με , εΙειιιάε εοε εοιιιτιιοιιεειε κι: ιιοΡαιε Ρτεεειπιε οΒΓεειιω.

«Μπιτ , εωεωωω Ιιει·εΜι όειιοπιεικιτ , Γεειιτιόιιτιι Ι)ειιιιι

νινειιιτ. Ετ Με το ειιι&οτιτατε Ιιοι·:ειιιιιιι· αΡοΠοΙ1αι. , ιιτ Ρετ

τοτιιιιι :φωτια :ΗΜ εοιιιιιιιίΠιιιι Ρειεειιι εωιω , μειωεω

όιΙι€ειε 3 ΓιΒεΙιτοε με ι·εε:ιε. Τιιι·ρεείΕ ετιιιιι , απ ειιιιι ιιιιμε

ει: ιιιειΧιιιιιε @Δια ΡτιτιειΡΠοιιε ΕιειΒε.ειι·ιε , ιιετιιΜΜι18 68

νιτιιε ΓιιΒιιι€ειτιι-ε. Ετ Η Γεωιιάυπι Βειιιιι το ν1νετε ειιόιετο;

ΒοιιιιιιιΠιιε εΧειιιΡΙιιιιι ΡτεεΒει·ε @εεε , ΒεηεάιέΗοτιε 8.1Ρε

ω δε ιιοίὶτει όοτιειΒει·ιε. Με ειπα· @Με , δ( ειισοιιιιιιιιιιιι

αιτιε τε :ιάιιιιιΧετιες ιι: ΠΠ 3 ιιοΠ:τα ωι&οτιτειτε εια:οτιιιιιιυ

ιιιαπιιε Πε. @σει Η νείΈει· επεΙιιεΕιιΓεοριιε ειιιιι Με Γιιι:Ηει.

8:ιτιειε εΙε Ιιοε φαι Τιιι·οιιιειιε ροιιτΠει: Ο12.ΠΊ8τι @Πυξ Π·

ιιιοιιιει.εει. Ιιεει·εΠ εισειιΜ·ε Γε το.ειοτιαΒιιιτει· νοΙυετιιιτ 5 νετ

εεΠειιίι εοικιΠο ΟειΙειιεΙιε ΒερτειιιΒτιε ΕΠΕΠ1°0 ΡτέείεΠτέ$ ΗΜ,

ιιοΓεμιε Μ , Η Πειιε ΡεπιιιΓειιμ ετιι1ιιιε αιιιΓεε εοτι1Π) ενώε

πω. καιω
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εΤΕΡΗΑΝι ΟΑΚΠΙΝΑΕΙ8 ε1>ιετο1.Α

- Α6! Ξ!. ΠοΙειιΪειτι ειιΜίΗτετιπ.

Είπα :Με α! 6οπεί!ίκω Τω·σκωβ.

ΤΕΡ ΗΑΝτ1$ Ρεττὶ ε1ΡοίϊοΙοτιπο ΡτὶηεἰΡἰε 86 ί-ειπάε1:

11οππωπα: ΒΕΟιΕΠΕΕ Οατὸ5ηειΙἀε ΠοΙ6:ηΙΞε εαΙεΠεε ώ

θα: ειτεΒὶΦΡΙΓοοΡο τ8ΠΡΠάι·ιτ , 86 ε1ά Παει ΗΠιιτΙε 86

Β1Ώ€11ὁ8τὶοτιἱ5 κόπο.

Ποπωιιε πκ:ιιε Ροιπϋ6:6 ίὶιωωιιε 86 ιιιιἰνοτἴειΙὶε Ραμ. ΝΕ:

εοΙειιιε Εθ (ΙΙΙθ.ΠΝ88 1°€ΒθΠθΠ1 , 86 τποηὶτἰε ΓειΙυιτειι·1Βυε εινα

ΐιιιπ , πα1ιια61ι1επ1 Ε2.Π1ΒΩ Ρ:ιτ0τοει δέ οοπΓει€τει Β.οππιπε π

εΙεΠεε ηπίοι·Ξεοτ6:Πα ειιώμιιω ῇιιὸὶοενὶι: 6 θά :Μπα , Η τα

:και πό το Ρει·νοιπτ , Ι€8ειτὶοπ€ , 6ιά Γγιεοάιιω εμε ειιτηυο

:ποτε [ζοτΠεε ΡΜ: ΡειΓε:Βο. εεΙε!πειΒ1τιιι· , ΜΒΜ ιοΒΡΙΓεοικΗ

Ιοεωιπ @Παω , ενοεενἰτε Γ6·6Ι 86 ΕΜΠ: 6Ιειτο.ε Μ· το Ηττ€ι·ειε

Γεοιικιόιιππ εοι·ιΠΙϋ Μ Ρτον16ίεοεπιππ , δ6 τοιπΡοι·υττι ενω.

τιιιιττηιιο 11€€0ΠἱΕ216€ΙΠ , :σε ω! Ι1ειε μετα όε&1ηανΙι: , 86 ω:

φωτ ΡοΙΪ6ιπ Με α:6ΙεΠει 62ΠΠΣ2Π8 , Β6ο ειό]ιινειτ:τε, εστι- -

@Με εετει·ϋϊ1ιιε ΜΒοε5Βιιε εωειιάσ.τ6τη , ν1εοε Ιἰι:ιε τη1Μ

σπάει” ὶηῇιιιπκἱτ. ΠικΙε αμκ! Τυτοηεω ΒοπΗΜαι απ::

π166ϋειτο φ12.6Η:188ΠΠΜπ1 Γγηοάωτι ΜΜΜ , σ.ό 9113ΙΠ Ποιο

παπι παταω ίοΙΠεπιιά1ηε , 86 πι6ἀἱοα1τειτεω πωπω ίωπΡτΙ

Με 86 ΙειΒοι·ε: Ιενειοε, ΗιπόΗ ΡθΕΠ 0]ι1ίηΠθ ν1εειτἐΙ πι1Μηιιε

ττειἀἰτε αι1&οτΜ1τ€τ8 €οπνοεο, 86 €1Β οπιπἰ Ρει·1οιιΙο 61ιιοά

ΗΜ εκ απο ρι·Ιοε1ΡΙε οΜωσε 0]ι1Γό0τ11 ενειιπε ΡοίΪἱτ, Κ·

τιπιππ ειοΙο. @ιερά Η Με :αἱ οσε Με :ω Βοιεπιιιπτ τιπ:ιππ

Η: ό3έΗε τεκππωΙε "τω νοΙικι·Ιε ε κύπόΙ&ειω ειΒΓ6]ιιε πιά:

τὶοοτ6Μ Μεσα εεε!εΠο.ΙΗαι: άΙΙΒ·16Βοη5ε. ΕΧεωΡΙειτ επειτα

:Ιιεϊττο εμΙὶοΙα »εμε Ρ0ΕθΡ€ᾶΕὶ3 ὰ Ποωωο τι1εοω1Μ τω

πετ.

θικεοοιιπ:
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οκιεοοιιιι ι>Αιυε νιι.εΡιετο1.Α ι.

Απ ννΙΙἱοΙωιιω Γέ8€'Π1 ΑππΙοτιππ.

Ρο βπιοπι): , ἰεσκιιτἰπ , ψ άεροβίοπο ΐοθουσί Βοἰεπ|ῖ; πυΦο!ή ,

Θ· οπία›ιατίοπε £·υσπι κ» πιο |οσωπ.

Κ ε ο ο π ι 11 ε θΡἱΓ£0ΡΠ5 50ενι1ε 5οι·νοτπω Πω α.

οοΙΙεπτ3Πὶωο ΒΙ1ο νν. 8ἱοτἰοίο πω Αη8ιο;ω·η β..

Ιιπεω δ: ο οΠ:οΙ1αιω Βεπεά1&ίοπεω. ,

ΟοωΡεπιππ ο ο οοΙΙἱτοὸἰπἰ απο ποπ όιιΙπωωιιε , ποσά

έΗόΈπε ε1πίσοοιιε ΒοΙοπίὶε ετοΙοΠα: , πια ΒτΙτειππἰοετ: μα.

_νἱπεἰω ΡτἰπώΡοΠε ετα τω” , Για Γ8.ΙΙΙΕΙ3 Ειπωεωοι·, 8:1Ξιπ

&οτιιω εειποπτιω πεα·ετα 00η€ι1Ι€2.τ1$ , οπωάεω εεεΙεΠο.ω

Τα· Πεποππιαιω πωπω Ιω ικὶοπτω· άπνειΓε:Ιτ, δε ΡτοΗκο

'πιω τ€ωΡοτ€ οροι·εΠεπτ νὶο επτα. πω πσ.ωπιιε €οτπίτί

Α1.ΑΝο οοΡὶοίἱε ππιπει·1Βιιε , ποπ πΓπιι€ ποάπ2 ω! [πάσα

πποπτιππ μπω πεπιπτπιτ ω ΡτοΡεπιπο εκτοππ , ποπ μη·

οίἘἱιιπι ἰπ ονΠε πωπω 3 ίΘά οι: Πιτ δΠαττο ειΠοποο ἰττ€Ρίῖτι

πω επειω πο: Με ΓεεΙαο εοπεοπτιιε, ίππΣ1π:ειτοιπ (ΒΡΩ: πω;;

|πιιἰτπτ0π1εΡΡοίἰιΙτε‹$ε πιιοίὶ ίῖωοπὶειοπω ε: Ρατιιω δε ρω ω,

ΈπΙο ὸ€Ρι1Ε2τ€τ , Ν1εοΙειπει πιιοπι.ιι: ποπ ΓοίἙὶππνἱτ. Νειω

Ξπ 1ΡΓο πιω Ροτπκ1οίο εισΙοοτο €ΡίίἔοΡειτιτ πομπο ΡποΠοο

ι:ςΙεπι·εισε> ίεοππω Ροτωε πωπω 'πποπβιω ε!ικσ:ι·ο ποπ στου.

Βιιἱυ, εκ πιω δ: Μισο Ρι·οετο:ιν1ι:, ω: πω ]ο.ω ποίΗτιιω πω

:πειι·ιππ εοπιιρτοκω Ρα· Πωοππιω εοωωοτοΙο Ρι·οίΗτιιαι·,.

οι· ί·οοπω Ηἱπόωὶε ἰποείὶπω εοι·Ριπε ί.ιιιιω πει π εοπ.τοπιο

Σπιτι όπιοοΙο οοπίἔε:ειτοτ 3 δέ Πο Μ @ο πυΠιιε Μαιο Π1Ρ6τεί.

Γε: εοπεΗτοπ 5ο ποεω ὶπτι15 επτοπιιίππο οΒΙΙ8:ιτιιω τοτιιτ11

ΕΜ πάνοτΕιτΞοε ποπ νεπά1σεί&τ. Νοε τοωεπ Με ιιΓπιπτ

;π:ιΙΜετ ::οπ:ιτοε ΓυΜΒτέη· τω πα·οοΠΠωπω ί:ειο1ποε :Μωβ

Πιππωπιιο Ηαἔὶτἱπω 11οττθπόο ετΙειω Ϊα€τὶΙ€Βἱο ειιωοΙονὶι·,

]Νειπτ ειποΙαιε εκ ΗΠεΙτο πκιττὶωοπὶο ΒΠειε 3 Ρωπο α:οΙο

Πα δε ι·εόάΜΒοο ποωὶπο ποτΙε οοΠπτἱε ειτππο οΠεπει:5ε Γεω

Ιει·ο ὶωωοωΠὶωο 3 ωο.τ5τονΙτ. Ηἱε ὶπἱπιιὶτοτὶοπε €οοΡ€;°τυ$ ,

επωάοωχτειωεπ οοεΙεΓιειω άΠοσοκοτο.ω οΜΡοεπιπππο , Π

Μαι: , Ιπαι1πιτο τΒοΙὶ£ι11% @Με @ο €ειιιΠε σ€ΙΈιιεΙο πιο;

. ο

]οποποοπ



ο @ΟΤΑ ειιιειιι
.-`

ιιονει·ιι: ιΠιιιτι μπι Μπι Ρεπό οιΡοίΐ:οΙι ΓΡι::ιιΙο Ρει·ΓοίΠιιιι,

οι Μ ΓεεΙειιε ι·εΠΡιιειιε ειιιει:Ιιειιιετε ιιιοιειΕειο Με εΙειιιι

ιιε.ειιιιι. ιιιιΡι·οιιτει· Ρει:ειιιει ειιιιτετε τε ειιιιτιιοιιει·ε , 8: 02η..

Γεω Βιενιτει·ειι οιιειε Πιιιιιιιιιιιιε, ιιε Γοι·ταΠεοει· ι8ιιοιειι..

ι:ιιιιιι εο.ιιι ΓεεΙει€ο Ιιοιιιιιιι τειιιεΙιιι ιιι τειιεΒι·ιε Με μπαι

ιιΙεει·ιιιε ειιιιιιιιιιιιιι Ριτι:Β02ε, ιιενε ΓεεΙειιε ειπε τε Ρε.ι;ιειΡει·ιι

Βιειεει τω δεάιΑΡοΠ:οΙιαι: ΩοΙΗιίοιιε ιιιοιιιτιε πιοό.εΠ:ε μ.
Χ

- ιειιεΙο ιΙΙιιιτι ε. τε ι·εΡεΙΙειε 5 νεΙ εειειιιι ιιτ ι:ειιιόειιι ειΙιοιιειιιιιο

.Δω εοιιίιιΙε.τ 9 ειτοιιε ειά τετιιεο:Πιιιιι Ροειιιτειιτιε: εοιιΓιιΒιιιι;,

Μειιιάε Γιιε.εΙειιιιο , Η Ροτε:ιε , ιιιε!ιιεειε. Νε.ιτι το.Ιεειιι”Μριο

ΡειΒενει·ιιιιτεε Εονει·ε 8εειάιιιναι·ε ιιιιιιΙ είὶ Μισό ειιιιιιι @Με

Ποιιιιιιι εοιιτι·ειίε Ρι·ονοεειι·ε. Νοε νει·ο Γιιρι·ειάιέΒιι εεεΙε.

ΙΜ: ειιιΙι&ιοιιειιι όιιιτιιιε ιιοιι ΐει·ειιτεε., Πεο ιιιΓΡιτειιτε, ω.

:πιο νιι:εε ΡιοΒ:ιοιΙειιι 86 εοτιιΡειτα τεΙιΒιοιιιε ιιιιοι οι·ειιιιει...

ΜΜΜ, 8: εοτιΓεετεινιιιιιιε , νιόεΙιοετ 8. ΜεΙειιιιι ειΒΒιιτειιι_

οιιι απο «ιο ειΙι:ιε εευΓε15 οιιειε ειιΡΙιεειι·ε Ριοιιιιιιιτι είΈ , ειά

ιιοε νειιιΠ`ετ , Ροιιιτιιιαιτιιε οιιιιε , ει: ιιιΓρει·ειτ.ο Γιιοιι·ε οοιιι

ΈιιΙΠιε εΠ:. Πε οπο εοτιθάεπιιιε ιιι Ποιιιιιιο, οΠιιιει Η οι: άε.

ιίιάειιιιιιιιιε Ιιιέτειιίζιιιε ιιοΠι·ιε ιτιιιιτιΡΙιειτει· ΜΡ οι·ειι·ε ειπε

σιιιιιιε, Ρι·ιιιειΡιιπι απο Βοιιοτιιιιι ινιιιοι·ιιιιι Βι·ειτιιιιιι 8: Ραμ

όι:ι ΙιειΒειε ιιιει·ιιεειε , Ποιιιιιιο £οοΡει°ε1ιιτε , Με Μπι Ρα

οι Ριιιιτοειιιιο εεεΙειι:ιιιι ιιι ιιιεΙιιιε ιείιο.ιιιο.Βιτ.

 

ειιΕοοιιιι ΜΜΕ νιι. ιει>ιετοι.Α ιι!

ΑΔ Οιετιιιιι δε Ροι·ιιιιιιιιι Ποιειιΐειιι.

ί 6°2πιβεατ Ενεκκικ ἔσω ]ιουεπι2 σιι]α/ιιιαπι εΐσέΐί/δ· εἰ: σε·άίπιφ

ρ·εβ|ευι.

ν Κ ε ο ο ιι ι υ ε εΡιίεοριιε 8ει·νιιε 5ει·νοιιιιιι Πει εΙει·ο

ι δε οΡιιΙο Ποιειιίι ο ΒόειιΒιιε δ, Ρετιι ίε.Ιι1τετιιδΙ. εισο

Πο ιαιιιι βειιεάι&ιοιιειιι.

ΜιΠΠίε :ιό. ιιοε οιιειτιάειιιι ]υνειιεπι , Ρετειιτεε εὶ ιιοΒιειΙ..

Μπι νοοιε οτειιιιειι·ι ΡοιιτιΠεεπι: ειιι οιιιόεπι Ρετιιτιοιιι οιιοή

ωιειιιι ειω αιιιοιιεε εοιιττειόιειιιιτ , ειΠειιΓιιιιι Ρι:εοει·ε τιιιιιι.

ιιιιεοοτιιιιιιιιε. Νοε άειιιοιιε ·εοΒιιο[εειιτεε εεεΙεΙιειιιι νεΠ:ιαιτι

«Μι ιιεοιιι11ιιιιι ιιεινείοιιιε ρχιπιιιιιιόε οιιιιι~εΙΤιιιιι , ει: ε!εΕιιτο

 



ΙΝ ΘΗΒΑ. ιιοι.ιιΝειε ΕΡΙ5ΠΟΡΑΤΠ8.8
“ο

86 ιιοιιτιοοιιι6ιι εοτιίιειει·ειτιοτιε , ειΡοίιοιιεο Μο Ρωοειο ,

Ιποιιτ νειιειιιιιε ιιι“Ποπιιιιο , ι·είοι·τιιετε αι ιιιιιιε. απο

ΡτοΡτει· ειιιΓειειιι .ιινειιιε πορτα , ειιιειιιιινε οειοι·ιιττιειιιε ,

δειι&ιΜεΙαιιιι πιο :κατι Εν ε ιιοΜ ιιοιιιιιιε , οιιειιι π! ιιοε

?Ηττα ιεεατιοιιε ιιιι6ιιο , νιτιιπι ιιτἰειιιε , ω: νοε Βει·ιε ιιοίι:ιε,

Ρι·ιιειειιτειιι , οοιιιε οι·ιιο.τιιιτι τιιοτιΒιιε , οιτιιιι6ιιιε τειι€ιοιιε

ιΒιιιιιιι , νοοιε ιιι Ρο.ττειιι 86 ατειιιεΡιΓεοΡιιτιι εοτιίεει·:ινι

:Με , ιιιοιιεοτεε 86 οιιιεετιιιιτεε , ιιτ Πειιτ Μπι Ρετιι αΡοίιοΙΕ

1ιοιιι·ιοιιε ιΙΙιιιε ιιεετ ιικιεεω ωιωι ει·ειτιειιιι σΡτ:ιτιε , Πε ει,

ιιτ μια 86 ι·ε6τοι·ι , Ρετ οιιιιιιει οοειιιειιτιειιιι εκιιιοειιτιε.

Βετιιτι1- Κουα ν. αιΙειιόσ.ε Οδι:οΒι·ιε ιοάιότιοτιε π. ιιια

Ριετιτε;

·οιιιεοο επι ΡΑΝ; νιι. Ει>ιετοι.Α
ο Π ι Αι εΡι[εοΡοε Βιιτο.ιιιιια

 

ῇιιιι

Όι· Ε·6·ι·πο 17οίωι|ΐ Ρι·ιο[Μί :αφτου αι·ειιίφο]τορο εκδίδ:απο

τ ε π·υει·επτίωιο , άσποι:]ενα|Ται·οοεο|ιε εεεία|ισ ιίαι·ιι||ει·ίτι

Οιιειιαιιέιιοιιετιι.

Νοτι ι€ιιοικιι·ε νοε ειτειιιιιιιιε , οιιιιιιτει· ΠοΙειιΠε εΙει·ιιε 86

ΡοΡιιιτιε :κι ιιοε ειιτειιιτ ιιινειιετιι- οιιετιιιιιιιιιζ βιτιε ΡτειιοΙει.ι

ι·ιιιιι€εοετε , οι: ειιι€ιιν·ιιιιιιε , ΡοΠ:ιιιειτιτεε οι: απο ιΠιε ιο εΡιΚ:α

Ριιιιι οικιιιιειι·ειιιιιε. αμιε αιιιίαιιι @τα οιιοι·τιιιτ ειιιιιιιιιιιιιιτεε,.

Βοιιείτοε 61ιιιόειιι ιιιοι·εε το πιοειιιιο @Με Γατα ,π ία! πω» |

ιιιιπι Με ιικιτιιιοε αυτ ιιιἄτιιόιἑοεοιι Ροι·τιιιιτιιιπι εΡιΓεοΡιιιε

μπαι” ιιι εο- Ρι·οοιινιιιιιιε :ο ΡιοΡτει· (Με οιιει·:ιτε απο απο

ετεινι Γειτειιια ,. σα: Ωω Χ ιιεε ιιοιιιε αιιιτιιτιι ιιοι·ε Ρτονιιιι.

πιιιε. Πεο ειιιτειιι ειιΡιι·ειιιτε :ιειιιινεοιιιιιιε ιιι εοιιιιτιιτιι Πισ

ΡειΓοτιιιιιι ιιιιιε άιΒιιιτειτι πατε ο Γοιειιτιει , 86 ιιιοι·ιιιιι οι·Ρ:ινι.

απο πιιιιτο ιιιιι€ιε Ωρτ18τι18.ττι : νιτιεΙιοετ Εν ιιιτο Μ 488266

τετιι θ. ΜεΙιιιιιι *φωτ Ιιεετ ιιινιτιιιιι 266106: οοειιιεοτιει ω; °

ιιι·ιότιιιιι αιιιι φώτο. Ρετιτιοιιε 86 εΙεέιιοιιε ιΠιιιε 86 Μια

ι·ιιιτι , επι απο εονειιει·ειιιτ ,Ι εΡιΓεοΡιιιιι οιιιιιιενιιΠυε. Για

ΜΜΜ ιιιιοτιιιε 86 Μαιο ΡιιΠιι Ρι·ο νειιιο. 86 τοτιιιε Ρτονιιμ

· Η η

Κε ο ο ιι ι υ ε εΡιΓεοΡιιε δετνιιε '5ει·νοτιιιιι Πει απο

ιιιοιιε εΡιιΕοΡιε Βι·ιτο.ιιιιιει: Γειιιτειιι 86 ιιΡοιιοΙιε:ιπε

Απαι- ποπ»,



Κο οισ·ιιι(~νοιιιιο··ϊ ο

το: οιΙεθιιοοε- ει εοοεεΠιιοοε , εσ οοιόειο ιεοοιε°; οι οι:έ

Ροττοοσ τεοιΡσι·ε οοΠοιεοοε [ε ειιιιιοει·ε ι·εεοίετ , οι (οι.

ειιιιεικι:ιιο σιιεειιιοοιιιιιοι , οικου εοοΓιειτοι· οοίιει· Β οι: οι.

ο ιιο ε ΤοιοιιειιΠε ιιιεοιεοιίεοοοε εἱε Γοο]ε&ιοοε Μο ιΙΙιιιέ,δε

όεοεο:ιιο. πιο σσεεΠεοτιει , ιαιοσιοοιΡοσ οσίιτειιο 8ε ειοιεεει:

ίοι·οιο οοΠισι·ιιιο Γεώ: οοάιεοτιο.οι. (μισά Η ιιιιιιοοε 8ειο

απο σεοιοοΙΙι·ειοιε , οι οι Βιοιεει:ι εΙΤε ιιεοεοε αρΡειιοει·ιτι

οοεσοιεΙειο Ειο&π Τοι·οοεοξι εεειεΠα: @ο Πιοοι εσιιίειοιιιι

δε εὶεοιτειοι ίοσιεέξισοειο εὶ Βσιεοίι ει:εΙε!ιο. ειιοιβει·ι Υ0111ε

οιοε, 8εο.ΡσΡιοΙιεει ειοδιοιιι·:ιτε εεοίειοοε. ΠΓοιο ι:ιιιοεο ΡειΙ#

οι οσο οιιοοε Με Με οε ίοεεεΠοι·ιοοε 3 εΙοοεε εσιοιο ιοτι·οιιοε 8ε πιο. ΡισοειοιςΒιε Γοειιι, εσοεεόιιοοε ειιοοε οι”

οιοε. διο νειο :ιο Ιιοιοε Γοῖοιεἀιοοιε ῇοεσ απο :ιοΓοΙοτειιο

εΠε @οι άει.εοΠσοε εοοίοτειιτ , ε1ο:εεοιοεΙοε Πω οι Μαι..

το οι·ινιΙεοιο. εΙε εετετο εοιοοετει·ε ιού. Γοειιιιτ, :ιοοίΐσΙιει

οσο άεοεειιοιι :ιο&οιιι:ιη παρε ιοτει·ιιο οι: ει ίἰεοτ ε.ι·εΙοε.

Ρι&οοο Γοο3εειισιιειο 8ε οοεάιεοιιο.ιο ειιιιιοειιιιε οι:εΓεοτι

ιιοεισι·ιιοιε εοοίοιοιιοοι. Ηοε ιιιιοοε Ριιειο εοιο εσιιΓεει·ιι

ποιο δε σιόιοειτοιο οι! ίεόεοι οσο οοιοειοο εσοίιΠο , @ο

οινιοιιιιε ει εΠιΒοο.τειο1 τειοιττεοτεε, νοοιε νιιΜε εσοιιοεο.

ι3οι:οιιι Με νοιο·ιιιοε, οι Ποιο οοειιι εο ειιι·ιιστειιι νεΠι·ειιιι

δε τοσοι: Ριονιοεικ Ρι·ιοειοειτοοι Ιισοοι·εινιιοιιε ι πο. δε νικ

σοο.οι στο εσ ίο(εεΡιιιιοε ΓσΠιειτοάιοειο δε Ριετειιιε οΙΪε..

6ι.οοι οσΒιίεοιο ί-οΓειοι;ιιιε 3 ιΡΕιιιο ειιιιάειο εοιο σοποι Ιω..

οοι·ε δε ιενει·εοιοι Γοίειοιεοιεε , οι 8ε οοιιο. εεεΙεοεε ῇιιιιι

Ρετ οιο!ι:σε ειοοσε ὁ. Γειει·ιΙεοιε εἰιΐΡειί-ο Ρεινείοι·ιοοε και..

Ρει·:ι.ιε νο.Ιε:ιε ε1ό]ονε1οτεε , οοικεοοε Με. Γεειεε οΙιιο οοοιΙιε

νε Με τεΕοποεαιτ Ποειιιε , νείιιιίοοε ιεΠιιο:ιτοι· τετοΡοιι

Βο5. δἰε ετεοιτο , ίιατι·εε άιΙεδιιίΕοι·ι, νοεοινιτ οσε Βεοε 8:

Ρ:ιιει· Βοιοιοι οοιιιι ]εεο (Σο οι εΤι , οι Η οι εοι·Ροιε

ιιιιεειι 61ο ΙΜ ιοεοποιοιιιοι όιεοιτιιιειο οοιιοειε ι:οοιιοοε ,

:κι ιιινιεειο ειι:ιοι ιιιιιειοιε οΗ:ε&ιοοεοεο_$ειιειοιιοιιο.ιοο.

Με εοοοειιι Πιοιιε. ΑΒιιε ετοσ οι νείιι·ιι ίιο.τειοιτειε ειΒιι.

!ιοοε Ειειιιειο Θε εεεΙεΠιιοι ΗΜ εσιοιοιίΤειιο ιειΙιε ειοΙΒιτ,

οιι:ιτεοοε δε :φαι Βοοιιιιοοι σοποιοστεοτεοι Ρισ νείιτεε

βε:ιτιιιιόιοιε ι·:ειοισ 8Ισι·ιειοοι, δε ιοτει· τοτ οο]οε £ει:οιί

οεφειοι.εοο ιεεοτεε τοιοιοεε, Φ: εοοίοΙιιιιοοε νείιιιιε εσο

 

8είξοιεοε ω οΙοιιιιιο ΡιιΙΙιιιι άεεοι·ιε , Πεσ ο_ΡιτοΙο.οιε φ

 



πι: ς:.ιοεΑ οοιιεΝειε ι€ι>ιεεουΑτσε τι

· πιω Ιοειιιιι ι·είετικιΠε εο<έιιο!ειες .Όιιιιι ειιιιιι επτά

Χ

'ΡεΜΜοοέε πιο: ιιοπ τσιπιτυπι , ίεά· 86 πατε: νείι:ιεβ1ι&α 86

εροΠοιιεει Ιεεεεεω εεειείιε. ·Ι)εεει- Βοιιιιε ε1οώεο:(ζει!ειιάα5
-οθεοΒϊιε ιιωιαιωε Χν.-Ί] Δ ·8 'ΝΠ ὸ° '10 ·_ΉἱῖΙ'Ι(] “

· ·2 -ι·ι _ Πι °· ·. ι -··

τ

εεε οο κ ιι καινε ν1ι13Ρτειτο1;Αιγ1

. Δε! ΚοόιιΙΡιιιιπι Τιττοοεηβιο)ειειιιοΕιβοΕμιο.!- ω

@αἱ ί:ι|ισβε εοπεπιενετει· έξ εξή8υ1εό!εδώεσε!ε/ϊο 0]:46]8ή619.τ'βώ εκοεἱάεπἰί.ω ζ " ” "

· Κ 1: ο ο κ: σε εΡἰΪεοΡιιε δετνι1ε δει·νοιειιπ1 Βεἱ Κ σέ

ο ο π. ι> κι ο °Τιιι·οοεοΠ ο.:οΙιιεΡΙΓεοΡο ΐείΙ·ιιτειιι 86 εμ::
ΠοΗε:ιτιι οειιεειιέΙ:ιοιιειιι. ' ο ο ι Ι

(ζιιοά άε εοτιίεαο.τιοοε ΒοΙειιίἱε εΡιι°εοΡι , 86 εοιιτείΓο
ΠΜ Ιιοτιοι·ε Ρ;ΠΙιίειάνει·('επι τιοε εοιιοιιεεει·ιε 'ο ΡτονοΪιιτι

πειτε Ροτιιιε ε1ιιε1πι αιτιοιιε Βιεει·ε Μακ , ειιιι Με ιο εε τε

εεεΙεΓια , ειιι Βεο νοΙεπιτε οι·εεείτε οιΒιιοΓεει·ιε , εοτρι.:_Ή

:στο α
μιιιειΡεε Με” τεττ:ε εοιιττει αιιτιειιιειιιι ° 86 ¦ρε$Φετίζεοέ:

ΓιιετικΙιιιειιι Ρτο τενει·ειιτιε Πει οιιιιιιΡοτειιτιε 86 2ΡοαοΙιε88

Μάοι·ιτετιε , ιιΙτει·ιιιε ίτι οι·όιιιειιιάιε ειιιίεοΡϊε ,Ϊ Ιιεεὸοιιιμ

κιιιιιιι ιιινείειπιπεε τειιεεε , Με Ρεεωιιεε εο11ιιιιο€[ΠΠΊ οιιεετε;ε

νεΠε , ΜΒΜ» Ιιοε ω ΑΡοθοιιώ.πι ωιοπεεεεεεω;-ει·μ

Ρι·πί=σ.το 'ἔσω δειιι&οτιιττι Ρ8.ττιεπι Ηεειιτε4·εεεΙΝο1°έ

άιιιιιι·ετιιι· εοιΓεοριιε 3· άενοειοτιι εοι·ιιττι νειΙόε·εοιιΒαιιάειά

άσοι 86 ΡετιειοιιιΒιιε ο.τιιιιιειιεΙιιτιι οιειιιιιιι οιιιιιιιιιιε. νει·ιπ11

ειιιο.πι εειιιτε ιιοε Τιιι·οιιειιΠ εα:ΙεΠεε 86 ειπε εΙΙΒιιιαιτι Ρτο..

νιάει·ιιτιιιε;ιιι 1ιεεω.ι11ιε , οιιω οι Β:ιε;ιτιιιιεοε ΡεωειΡω

86 εΡιτωΡω πιιΕτιιιιε “μισά δὲ τε εο€ιιονιίΐε Ριιτ:ιττιι:ε 5)

·ειΡ:1Πιιιιε εοιιτιιιετιιι·. (ξιιιΡι·οιιτει ίωτειι·ιΞειε ται Με απ

οι ιιιιιι·τιιιιι·ειειοιιε όιίειιΙΕοοειτι 86 ΜΜΜ άεΗιιιτιοιιειιι Ιω

]ιιε επαθε ει6Ρε&ειι·ε εστι ι·ετιιι:ιτ : οιιοιιίο.ιιι 86οιιοει ίε&ιιιιι

είὶ, εοιιίΞάεπιειοιιε Γεειιιιιιε 3 86 φαι Ϊ2€ἱθ1°ιεἰι1ΙΙιόἱΗἔθΙ1Ἐἱ

έπιειιιιΠειοιιε( Παπ :εε ττι:18τιει 86 ειιιοιΒιιο. ΡοΠι1ιατ)Ρετττεμ

&ετε δέ εκεειιιι νοΙοτιιιιε. Νεοιιε Μ ω ΙοιιΒικιι Βεο νο1θτ1έ

τε ρτοτεΙαοιειιι· τ ειι1οιιιειιιι Η ω μπα Τειποιιιεοπιιιι , Ρι·οιπ ο

ἀείΗιιενὶιΤιιιε, ὶιοσ ιο τετιιιιοτε τταιιίῖει·ἱπιιιε, Με αυτ ιιοι;



Ω νΆ(Ξ'ΤΑ νΑπ·ΙΑ *°'

9 τπ€τὶΡΠ ωΜε Ρει·τι·ωΕεωιιε , αυτ αιΙοε , ηιπ Μπα εο.ιιΓεω

Πτιαται εκΡΙο:ειτΙοκιο ἀζἴαιτὶεπτ_ παρε άε:5ωωε ,ν @αεκ

ΡτοειιτειΒὶπτιιιε. @αἱ Η ω πωάο ηοΠ;ι·ειε ὸὶἴΡοίἱςἀοιπᾶε «τω»

Πωσ ττειιιΕ81 που ΡοίΓε εοιπ18ει·1ι: , £ο11ετιιο τεττιΡοι·ο 86

τ€ δε ΠοΙεηί€ττ1 εΡἱί-σοΡιιιτι αἱ Ρτε:Γα1τΜιτι1 δαΠε ΑΡοΠ:οΙκα _

ΦοηνοαιΒ1ωιω , @ΙΜ ε:ειυΓειω νε:Πι·επι ιι::Ιιτιςμε ά1Η8οιπει·

θΧαπ1ἱπειτειπ1 9 Ρτοι1τ Γιικει·ο. πω” δΙ.]ι1ωτί2. €Χ:Ιι1ὶίἱ€τἱτ έ

:ιά1ι·τονοωΒ1Ιεπι ,Δ Πω Εετ.ν€τ1τ€ , Μοτο Ρε:Φιατωοε. Βεα:ι

ὶι1 βοηεοβει·άπι 1η Ιοεονε1ιύ Φώτα: Οο.ι·Ρωετει. Ι(ΑΚιπώα

Μ2ϊϊἱἱ. ΙοσΒ&Ιοπιε ά6:α:ΗΜ. ερωτα. . · ' ._ -

 

Με ~ ΡΑ Με νιι. ῷ ε Ρ ήτὸ Με ν.

Αά νγῇΙΙοΙιῇιιω τεΐζεπιτ ΑΒ8ιοτυφ. °

Τ ·-Ε'απσβη .ΒοΜοβ σιδψορέ !»·ομ·εν βαίωσ ιἰσΡο|Ϊ2Ϊ μα»·αέΐανί - _

τ ν .ν > ραΜι&ύτ.

_. .

· τ

· ί :Κε σο ες εῇυ·ε__εΡὶᾶομαε 8ει:νι1ε $€ι·νοτιπω Πεἰ νἶνιω

_4,_ε;.‹Μο :88.©ΑιπΒιοτυψ @ΜΜΜ 8: προΠοΙ1εο.π·ιϋφ

Τ). ΐ 1 ΜςὶὶέὶιἱὸΔΕΙΙΙ, 9 Ι Δ · ώ ° τ °

_βεςιρβη πιω: ωμά» Ιἱςτει·ἑο νείΈι·ίε τοΒαΙἘἱε ,άτα @τι :αἱ

επςες;;Ημκμάος1μΜωΐεΠΞΡιιωνΙωμε ,_ ιιτ ΠΜ! Μ αι , φαϊ

  

'έ Ρ8ἱ93.τ:αεΒΦ€ὶυωκΠετ_,πκ:Ωω: ωάσκεεω·; Νικο «μπει»

ρΙ9ηξα10Μζφ-ςΡΙΓεοΡιιτη ω·άπκινάτπω , πει Μπα Ρ:6:φισ=

ΞκαΩΠεΜὶρ,νσΩ:ο‹ Μποινεο3: Μ' άε]ε6Μοοεω· τω" απο Ρα» 7

Βτξὶ;|ἔΦἰτ10τὶΒυε, 8: Μ ιιΙτἰωωιπ ε» ωοΒεόποεπι Γε Ρτεεοϋ

Βζι12πβιτηομ ΓοΙσπι ;Ρει· εΙ€ι·ἱΔεο·ε δ: τεΙΙἔὶοΓειε ικτΓοιπιε ΗΠιω

εσοὶεβῳῦ,ιὲ‹1 €τἰειπ1 μ; 1εφτωιι ηοίΈτι11°Β ΒενΖΟΝΕΜ

Μσωεβμω μητε!Ιεπι·ειτηηε , ω ωειΒὶε ΗΜ Μ: ΜΜΜ ω ε‹:›

918Π:ιπτ ουππιπΠϊε , 8ο €οττιιΡτὶίΪΪὶ13ει καει Μι τἱτ1°1€ι1ἀι1Μ δεν

μΙαοέει:ιάι:ιω , φωτ ρω τ€°€ι1Ρ€τ2τἰοΠ6 εΡΙΙἔοἔατυε ρω»

ρ:Ιειι·ιτειιπάι:ττι.>-ευτ εμιἰόςιι;ιπτ ΓΡεκιικ!ιιιυ ίσα: ῇυ 1σειι·εωυα

Απαιττιετι υε°ὸφτ€ςπτἰουθω νείΕι·ωιι· Με σε φπα οροττ€τ

(Ηπα 86 Βθπἱἔτιὶτετ€: ΓυίΕε·ΡΙΙΤε νἱἀ€ει111ι1τ , 86 Η ει!Ξςιπε Ρε:

Ϊπϋτερτἱὸπετπ , ηι:οό ποπει·εόΙππυε, Με εξωικ, €1ά £ικμι1..

Β=0ᾶ`υΜ~ 8: 0οττίξς€πάσω :Παω ΜΜΜ 5ιπνειππιπουι· , Ιερά

τα* ΗΟΜ98 , νὶἀοϋ.εει: εοπθειασπι ιποΠ:τιιπι Ηυ ο οΝεπ



:Ν εΑυεΑ ιιει.εΝεκειιιεεσεΑτυε. «α

ἔειιετειΒιιετιι ΒιειιΓεπιειιι·ΓεοΡιιιιι , 'δε ιιίιε&ιιτιι Πισω Με.

@ειπε ΗιιιιιέιιτυΜ :Μετα Κοιτιαιι:ε εεειειια: 6.ιεειιαιε0..

ιιιιτιι , 8ειΡΜτι ετιατιι ΕεοιοισεΜ τιιοιιαειιιιιιι ; Πει·ει»...

1:ιιπι αι» ιιιΕπιιιτατε Ροτει·ιιιιιιε, ιΙΙιιε ιιιιττει·ε ειεεΓενιπιιιε,

ειιιι εαυΓαιτι όιιι€ειιτι ιιιειιιιίιτιοιιε ειιιειιειαιιε ξ (με με

«τα ειι&αιιτε ιιιιιιιια ωωαωεω νει ειιιειιἀαιιάυτιι` εως

εοτιίεεεειιτι ι·ατιοι·ιε ε: αιιθ:οειται:ε ειεειΞΙιιι Μάεαιιτ. Νυίζ

ειιαιιι ειιιπι Με ιιεεοτιιιπι καιω αυτ; ιΙιεειιτιιιε , φαει

ω εαειειιι εεειεΙια Ρεπι·αθ:αι·ι ΡείΤε νιάει:ιιι· , ιιιιι δε Με

ά ιΙΙι Ρτα:Γειιτεε εΠε ναιεαιιτ, 8: καει εειαιιι ιιιτει·εΠε Ε

«Με ειιιι ι·ατΙοιιειι·ι 8; ;ειιιωωι·Ριεεε Ρει·εσειιιπαιιι εει·ΐιε

αΠει·τιοιιιιπιε «Με. ιιιειιεαι·εςιιεαιιτ. Νεε άιιΒιταιιιιιε ήι.ι&

όετιι ειιιιτι νειι:ι·α ί'ειίιτιιειο ειείιιιιτιοιιι μιαπω εοιιεοπιιτετ

ειες|ιιιεΓεατ: ειιοιιιαπι·, Ιιεεειιινοβιε Ρετ ιιιιίετιεοι·όιαιιιΜε Με δε εετεειαιει Μιτ νιπιιτεε , ιιαεε τειιιΒιι είε .Ρι·αεειαι·α.

δε £αωεεεωαι, εε εεε: ἔιοτιαιιι νείιι·αιτι 13ω ΡΡαειρεε

ι:οιιιιι·ιειιειατ 8: Βοιιιιιιιιιιιιε ,· εποε ιιιιιιειαιιιι- ]ιιαιιι =νω£α

εετε Ρωιιιιιτι Με, Με εειαιιι ΈαειετιειΒιιε; ι1ιεεεω.ιεεεε

Ρι·οιιαειε. Πε εετετο Γειτοτε επιιιιειιτ-ιαιιι νειιι·αιιι , 86· ΓεεΡε

Φοεςιιιτατιι ειενοειειιεπι ειιιε ιι6ιιιε ΞτατιΠἱιιιαιιι°·ι'οι·ε, επι εε

ανω ιΡΓοε, 8ε «μεφιιΔ αει Βιοτιαιιι ιιιΒιιπιιπαειερειιι·ωΒεο

ειιι&οτε ΡεοΗεει·ε μπώ, εεωΡεε ω εοπιε εε ωεεωεωιωι

Με απο τιιαει·ιο άεΜετιο 8εαιΐεθωιιιτιι·ιι:ε εαι·ιταειε- 2111»

Ριεαιωω, 8ε αει νοιιιτιοατειιιενειι:ι·απι ιιι σωωιωε ειπα ει

:Με ιιιιΡεει·αι·ε εμπείινει·ιτιε ηεωια ΡοΠιιι·ιιιιεβείεειι μια

ΒεηεΡιαειειιιιι Βει ιιοε αεωε εσΒιιοΓειιιιιιε>,- ιιε&ι 82 ει::

ιιιιει·ε Ραι·ατι Μιιιιέ. @Ρα «Με ει·είατιιιτι ειιωιι· ιιοιιιι·ιιιιι

Ηιιπε ετα Μ ω νοε ιι εεε επεφτε ειειιιιιανιιιιιιε 3 Ριωα

νοιιιε Γεειιιει·ε ιιοτι ιιεεειΤατιιιιιι όω;ιιιιιιε, ι.ιοτιιαπι ιιι οπο..

ιιιισιιε Με: ει; ιιοίιι·αι. ειτε «Με ιτειει·τ , ιρ?ιιιιι Με εετειίἔ

:Ιιτιιαιιι ε ιίιοιαιιι ιιο ι·αιιι εξωειεα ιιοίι:τα Με ιι:εε·σειιτι

:ιειιτειι=ι οι·ε , Με ιιοε άιιιιιτατιιιιε, εεε νείι:τοπι ΕκεεΙΙειι. α

ειαιιι άυΒιτατε νοιιιττιιιε. Βειιε ειιιτειιι οιιιιιι οι:ειιε πιει·ιτιε

δε ιιιτεεεεΙΠοιιε αΡοΠοιοτιιιιι και δ( Ραιιι 8: οιιιιιιιιιιι

δειιόιοι·ιατιι ιιιοι·ιιτιτι τιιιι 8ε$ετειιιίΠιιιαε ι·εΒιιι:εΜΑΤΗ·Ι1ΒΙ

ιιιιοι·ι πια δε. ςιωτιιιωε Βιιιε·νεΓιι·ιε οπιιιιιιιιι ρεαετ0τιιιιι

νείιι·οι·ιιιιι ιιιι·ιειεεΠτιαω 82 ι·ετιιιΠιοιιειιι 8: αΒΓοιιιτιοιιεπι

ττιιιιιαε ὁ 8ι ει1ττινοε εεεεΒιιε-πωωεωιε εκιιιιι· καει», Η



ω, 2._ϊΤμ1ΜΟ·;ΤςΑ ν Α Κ Ι·Α ,Θ

πτετηι1τη 19861010 Γαιιτη 86 νετατη @παπι Γιαη·ι α:ι·αηΠε·ε

Γαε1ατ. Παω ΒὶΒὶαηεΙΙἰ άιιοό.εε1τηο ΟαΙεηάαε ΑΡ:1Ηε, Μ.

όξόΒοη.ε ὸεεἰπια. φαω.

 

εκεεοι1ιι ΜΜΕ νη. ειπετοι.Ανι.

! Αά ΠοΗ-τεόυπι Κεάοηεηίετη , 86ο.

£]ιαβουι ωἔιυπεπτἱ.

. Κ Ε ο ο η Με εΡΙΓεοΡηε 5ετνυε δει·νο;υη1 Με ἐΗε_

θεια (.ὶο ε ε Με η ο Κεάοηεηίί,]Αεεκτ, Ο η ιι κα ει) ο

_ ΕΠο ΒιιόοηΒ , ηοΒΙΠΒι1ε εοηητ1ευε ΒτὶταηηἰεεΓιΙητεηι

86 αΡοίΕοΙἰεαηη Βεηεώ6Ποηειη,. ›

ε ·Νοη €αηοι·αι·ε νοε εεεεΙ1ηιι.ιε , φ.ιαηταη1 τηοΙείΗα1η ςυαΠ_

εαηκ1ηε Ρεε:ιηΒατάοηετη Γη&1ηεαε Πο1εηΒε εεεΙεΙϊα , 86ωηε ε

δειτε: απορω: Εν Επι” ατεηἐεΡΙΙεοΡιιε ,' φαση ΙΜ οι·6ϋηα.

ν1ιηιιε , αβ Μο εμ Ρεὶιιε Γεὸεη·ι οεωραηε , αε ι·ε:ηοι·όεητε

ειπη εοηίεἑεηεἱα ίσα ,σε εκιω ,εΧΡοΙ5αταηι όεΓει·εηε , ηι1ης:

ξηῇυίὶε _Γε-3εΧρυ!Ειτη εοηεμιετ1τιιι· , ειπα εΙε πε εητη Ρ:ατίατηε

μεηΙερδίε0Ρυε Ειατη ηοΒεε εκΕηΒεκετ Ρι·αεΓεητ1απι , φαω

θωΕΩτε Με ί 96η (ιιΡετειιηι εφηαιιει·1τιττ εαηίατη άΞ&υτετε

ηιιΙΙα ιεα:ὶοηε ροωηηηε ε τοτιιτη Με ηεΒοτηαηπ εοηί:απ1

ηοίὶτο Η ιι σαι” ΠἰεηΠ ε ὶΓεοΡο , ειιἰ ν1εεηπ ηοίΈι·αιη άε

βάη1μεη, εοπττηε;τετε ηεεε!έξτάιιτη εΙυκΙπηηε ε στ εο :ετη (πε

8α;.Ιοεο;5,ΙΙμεΙ¦ὡ4Ι1ἔεητἰ ὶηςμηὶιἱοηε Ρεττι·α&ατε αε άεη!ηΙι·ε

88198641” Μη @τη 5η Με εαιιΓα η;τηη61ιιε ηεεεΒατη Ιἰητ , εοη.

Πθηὶτεβ6 ηπειεΙΤε ναΙεαηι:. 5τατι1.ίτηι15 εη1τη Ρωείατιιιη οοηε

Εεαπεηπ ηοΗ:ι·ιιιη 86 ν3εατέυιη εεΙεΒτατε εοηΠΠιπ11 ΡτοΡτεπ

ΜΜΜ 86 ιηα€ηα ηεΒοτὶα .. αμα: 6η·ι·εΒηο Εταηεοτιπη ετηετία,

αΡοίερΠεεε. αι1&οιάταείε εκαηπἰηαεἰοηε ατςιιε ]ιιό1είο Μάη

εαπ ,. Μη- 86 Με ηεἔοτὶιιτη , Πω αιιΧΗίαητε , αεΕηω

νοΙιηηιιε ατςηε εεηΓεηηιε. (λιΣαρι·οηεει· τηι1Ιτιπη το8ΜΠυε

86 εοΙΜΠοηεΙ11ι15 εκ€εΠεητἱατη νεΡααιη , ω: Ι;ηηε εαιιΓα:

ηιιαητιιτη ΡοτείΜε-οηει·αιη (πω, 86 εΡἱΓεοΡοε ηεεηοη ι·εΗ

ΒΙοΓοε αΒΒατεε :εαπ ΗΜ” εΙοι·Ιοοε αιτοε1ιιε 86 !α1εοε ε]η;ζ

@τη εεεΙεδΞε , Πω εάοηε1 ταιη Γεεεηηα φαω τεΙὶἔὶοηε Μ..

εεαητιιι·; αε ματίατωη εοηε1Ηιππ , μετα φαί νοΒ1εεΙῖ8ημ

· φιφα



ΙΝ @ΜΒΑ ΠΟΙ.ΕΝ$Ι5 ΕΡΙΕΟΟΡΑΤΠ8. 6;

Εεατι1τιπ Παπά εοην€ηἱι·ε ΐειεὶειτἱε: εμπιτΙουε οΡὶτιιΙειιπε: εΗ

ω” οΙεωετιτἰο. , Ρ€τ 50062280 εΧΡΙοτετΙοηεω 1η Με ε:αιιίο.

.9ι1ὶεειι1ὶ€ι ]ι1ίΪἰτὶ2. δ: ΡοΡιιΗ πω” Γο.Ιιιε €νὶἀ€πτ€τ ειΡΡο..

ι·εειτ, 8ε. εΙεώΓο. «τοπικ Με Με δ: ηιιοιήτιποηΙο., Μ; δ: Μ.

τυπικο ΙοὰὶΒιιε ειοεπιι:ο. , 9ωιω ΡτεεΓ:ιτΙ Γιιπωε , Βοιθι1Πε

εεοΙείἱα Ρα· ΜΓεκ1εοι·οΙ1ειτιι Ι)‹:ἰ Φ νείὶτο Γωά1ο , νείϊ:ι·ειςιιο

`]ιινωπτε 8; Ρτο0ι128.11τ€ Ροτειπὶα , τθε€Ρτἱε Βοηἱε Με Ρειοετιι.

ειὶεω 86 ττει11€1ι1ὶΙΙὶτ2τ€ω ι·εεΕΡαε , δέ Μ Μαιο: Κια Ιησο

Ιυπ:Ιαιω "Πω δ( Ρεκτιιο.ηει·ε ναΙεατ_ Βατηπι ΜΜ:ΗΜε

πι!. ΟειΙωάειε μπώ , 1ιιὸ1ὰἰοιι€: Ρι:ὶτιπ:ι.

 

βΚΕ 0011ΙΙ ΡΑΡΧΕ. νιΙ. ΕΡΙ$ΤΟΕ Α ν11.

- Αὸ ΒτΙτατιτιοε ό: Τιιι·οηεΜεε.

82πι1ΐσα: β το›ι:›·υνε›·|ῖα»ι έ: βια πυευοροἰἰιαπο !Ξέμτ8· βάσ

άέήινιεωίαω σουιωι7Ψδ.

ΘΚεοοΜυε εΡἱΓεοΡω $ει·νικ 8ετνοτιιτπΒοἰ οππιἰ

Με ΘΡἱΓ€οΡἱ8 Βτὶτειτιτιὶ:ε , άστο 86 Ρο1τι:Ιο ΜΤιιτοπουδ

_ Ρτονἰικ5ο. εοΜΗτιιτ1ε.

Νοτιιππ εἰἴἔ: νοΙωτιιιε , οοτιττονετίἱατπ Μπα· εεεΙοΠαιπ

`νεΙϊτι·ειω δε ΒοΙ€οίἔττ1 ΡεΓΗίθι·ε οττε1τ11 , :τωΙειιω ιποΜε Λι

Β.οτικιτω δ ηοόο ΙειΒοι·εππ ὶτ18€ίἰἶίΓε ; Γε(ΜειτικιτΒεο Μ.

Γετωπε Ρο Ιοηεειττι ὸ1ΓειιΠὶοιπεπι ηικιπ1 Μωβ ροτιπωυε,.

@απο (ματ ΓυΒΓα1υ5τιιι· όοΗτιπ-1οποιη ΞηνειπΙΤε. ΑτεΙιἱεΡΙΒ

4:οΡικ ΠηιΠόεω νείὶ€ι· €€6ΙεΠαπι Τοι·οηεΜεω @ε ίἱιιιτιπ 1η

Βτὶτατιωει ΡετάΜΙΠε εοιηιι€εεπε, Κοππωοτιιιππ Ροιπ1Ηευιπ

τω&οτ1τειτεω ω] ωεάπιππ @Με ,φα ΡωτΡωιω Ρτοβατ Μ!.

ται1:1ξειπι Τω·οηοπΗ α:ο!εΠε , 9ιιοτικιάτποάιιω ΓΡΙτΙτιιειΙἱ πω

ττ1 8: πτετ:οροΗ Πα , ΓυΕήε6Μοηεω εΙοβετε. ΒοΙειπίῖε νοι·ο

ΒΡἱίἔοΡι15 Ποπ Μοτο ειι1&ο:Μωπι αιιάἑεπτὶεε τιοἰΜε πο›1

ε·κΒΠοι:3τ ετ νθτι111π ει:3ειτπ ΙΡΓει κά» Πω- ειά άεΓεηΠοηεπι Ιστο

];ιτει πιιΙΙο. οοι·επιιόέπε 3 ω Με» εΙειυάο. εΙΙίε:ι· Μπα νΜε

Βαετιιτ. Τειππεη ιΙιιἰει ω Ριιττὶο. Επι ηικιωάσ.ιω ειι1&οι·άτει

και Γε κΙΙεΙιΜΐο ειδευεΒο.τ5 ΜΒΜ ηοΜε ΗΜ, ι:: :ι.ά:ι·εττει

&σ.ηάωτι π€ἔοτἱι1πι ΠΙι1ό. ὶηὸιιεΙ:ε άειτειπιπτ ,ν 86 ρω Μια :ΠΜΣ

θα αιιιΠ5 Ιεεειτ1 ΑΡοίὶοΙἀοει: $αΠε εΠΠ86:ΕΩτι1τ , ή ε_ιιἀΙι1ε‹

Ματια πο78



$6 ΒΟΤΑ ν.Α·ΚΙΑ· δ

οιι·ιοΓοοε Ρο.ι·ι:ιε ιεεισοιοοε ε, Η εσειιονειιοι Βιιτ:ιοοσε πο..

θιοιιιειιειο ιιοεοεοτιειιιιι ΑΡοίιοΙιεεε δειιιι , νιειεΙιεει 8ο.

ποιο Ροιιιιιιεοιο , ΗοοιοΙΠ σιειιιιιιτισ δε οπο. ιιιοοιι δε Ιε8ο..

Πε Γοει·ιε .ιιο.βειει Ρετ ε1οιιιο οοΠιοτ Γε ὁ. Γοϋιε&ισοε Ρι·ει:ειι

ΕΜ: Τοι·οοεοΠε εεεΙεΓιεε ΓοΒιιοΙιειε , οοιειι ιιειοεεΡε Ρει·.

οιοοεο.οτ ιο Γιο Ιιοει·ιοιε. @σε ο εοιιι·ιοει·ιι εσε ιιοιοο ι.

.ειοόιοιιιιιιιε , σοιιοι ιοοοΙσ ειικιιοοε , οσο ΡσΠε οιιΒειε ςι8.

ΓεοΓιοοειο ,ο ΓοΡιιε ειειοεεΡε δε ιο ο;ιει·οοιο στοιιι εσιιτι·ο..

νει·Πο. 5 ΤοιοοεοΓειο εεεΙειιιιιιι οιιιτιεοι δε ιοειι·οοοιιιιι Γοε1ι11

τεεοΒοοΓεειοε, δε εποε εμε: ιιεεει ιοει:ιοΡοιιι::ι-οοιο ιιι·ειιιε..

ΡιΓεσι›ο ιιιεΙιιο Γοοιει€ιιοοεοι δε οοεεΙιεοιιιιιο ε·ιιοιοεοοι·,

ι·εΓεινειι:σ ΠοΙεοο εΡιΓεοΡο μοι οΓο τ πο. τιιιοεο οι οοΠοε

ΓοεεειΓοι·οιο Γοσι·οιο αΙιεΙοο ιο τειοΡσιε Μ. Ιιειοε ειι€ι·ιιτει

τεοι ωτΡιιει. τω, ιῖεοι ΓοΡι8. ειιιιιιοοι.. πιο ιΡε νιιιεΙιεει:

ιο εεεΙεΓιο. ΠοιεοΓι εοοιιιιιιεοειισσοσιο ετιειιο εειειι Βιι.

Έ:ι.οοικ εΡιΓεοοι οιιι€ιΓιει·ιο ΤοιοοεοΠε οιεΙιιεΡιΓεσΡι ιο

ΡειΡετοοιο ΓοΒιιιιι Ρειιοειοεο.οι. Πειτε. Βοιοα: οεΙανο Ιειοε

Δω Μια Μειιιιιιε ιοό.ιέιιοοε απο..

ι

ο ιιΒΑιοι απο ιι. Ει>ιεισι.Α ι.

Διὶ οοινει·ισε εΡιΓεοΡσε Βιιαιοοικ.

 

13ο!ω/ΐ ειιι[.°οιο οοιισειιιιε μιίίωυσ ”, βιι·υο Με· Τιι»·οοσιιβ.ι @πιο

πωω.ω5_ ΧΡειεοειι Ροιο ματια εοοΓιαιει· οοι!;ει Κ. ΠοΙεοΠε

εοιιεσιιοε οοιιι·ο Γε εοοΓΡεάοι ι·εοι·ιεΓειιιιιοε 9 Γιιο6ιι

Ρι·ιειιεεεΓΓοι·ιε ιιοΓιι·ι (Ξιιεσσιιιι νο. ιιττε1°28 Φτυ

οι , εΙοειε ιειειο ειέΡοίιοΙιειιε ΡοοιιΓειι Ρισ Ενεο-ο 1)οΙεοιι

ΘΡιΓε:οΡο νειιιιε ιαιειοιιοτι οιιιοειιι·νειαι. ΙΠιιι·οιο ιιιιι1οε ι

Ηιιει·ειι·οιο ιειιοιε εοοιιοεΒιιτοι· , οοοιιι ειόειο Ενειιο οπο.

ιειι&οε ΡοοιιΓεπ ΡειΠει οΓοοι στο νείιι·ει. δε ιστιοε Ριονιοειιε

ειιΙεόιισοε εοοεείΤει·ιε εε εοικιιιιοοε ιοιειοι.ιι, οι σΡΡοττο

πιο ιεοιΡοιε ειιιιιοειε Γε οοΙΙ:ιιεοο-ε ιεεοΓοι·ετ :οι ιιιισοτιεο

ιιιιιιο σιιειιοισοιειοι 3 ιΙοειοι Τιιιο.οεοίιε :ιιεΙι·ιεΡιίἱ:‹›Ροε ειε

ΓοΙοε&ιοοε ΓεεΙιε ιΙΙιοε , δε οε ιιε8:ιιο. 6ο σοειιιεοτιει , μια.

ΡιιεΙεοι @οι Γοειιο δ: αοιεεεΙΤοιοιο Γοοιι1ιο Γεεει:ιι ειοοιειι

τι:ιοι. Σεοοιιοι με Ιονιο ιο ειΓόειο Ιιττειιε , ιιοοει ο ποσο;
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86ιιιΠ:ιτι:ι όειιιοιιίι:ι·ε.ιιτε , ιι: ει ΓιιΒιεδαι εΠ`ε ε1εΒεειι: αΡΡει..·

τιιει·ιτ : Νοε ιιιειεπι (ΜΜΜ: Τιιτοιιειιίιε εεειεΙιεε ιιιε ίιιιιιπ

εοειΓετνο.ι·ι 86 εβιωιτι Γιι8ιε&ιοιιειτι ὰ Ποιειιιι εεεΙεΙιει εκ

1ιιιιει·ι νοιιυιιιιε , 86. εΡοΠοΙιεο. ειιι&οι·ιτειτε εειιΓεπιιιε. ΠΓιιτιι

πεπιειι Ρο.ΙΙει που πιιιιιιε Βιιιε Πιιίφε Πιεε`εΠ`οτιΒιιε όοιιεε

εοι·ιιπι ιιιτι·οιτιιε 86 νιτει. Ρι·οΒειΒιιιε Γιιεειτ , εοιιεεειιιιιιιε 86

5:11πιπιιιε. ει νειο ειι› Ιιιιιιιε Γυιιιε&ιοιιιε ιιι€ο απο Γοιιιτ:ιτιι

εΠ`ε @επ άείειιΠοιιε εοιιίιιτειιτ , φεεειιιιηιιε ΠΜ Διειιι

τ:ιτιε Ρι·ιειΙεει:ι Δε εετει·ο εοιιιΡετετε Με ίιιει·ιιιτ εΡοΡεοΙι

σε 11011 άειιεεειΒιε :ιιι&οι·ιωε ,- ειτφε ιιιτειιτιι ιιτ ει Παπ:

ειι·ειιιειειίεοΡο ΓιιΒιεόειοι·ιετιι 86 οισεάιειιτιο.ιιι εκιιιιιεειτιε Ρτεε.

ιω1τιαιι&οι·ιτετε εοιιιιιτιιιιιιιιε. Ρωεόι&ιιε ιταφε εοιιίπιτει·

86 εοει:ιιΓεοΡιιε Κο1.1..εοταπι ΗειττιΒιιε ιιοπω ενειιι€εΙιει,

ωεω ιιιι·εινιτ , φιο. μη» Οια εοιιιυ-ε νιι. Ιιειι·ιιπι Μ.

φ εει·:ιωτιι Γειιτειιτιειιτι ιιιιιι:τιε ειιιΓεοΡιε Βιιτειτιιιιεε , 86ι11 επομ

Ρωι Πιο ιιεε ιιιιιιιιε ιιεε ειιιιΡιιιιε ιιειΒετετιιι·, φειιιι ω·1ιτ

τει·ιε φειε ιΡΓε ιιιιΠε. εκ :Με εΙε :ιΡοίιοΙιεειιιπι Ιιττετε.ινιιι

. νει·ιαιτε ιιι·ιιιειτι 3 Ριωεω εοτιδ·ο.πι ιιοίιτο Με εεειειιι εφε'

όιτιοιιε ΡεΠει πιιιιιιιε ει: σ.ΡοιϊοΙιεπ ίειιιε ιιιιει·ειιιαιτε εφ..

ΦεΙΠιιιιιε. Ειιιτι ει·Βο ω νοε ειιικιιι:ιιιτε Ποιιιιιιφ ι·ειιιιττειι

εεε, ει1εειωω @Με ιιττει·ιε ΡιῇεεΓειιτιΒιιε εοτιιττιειιειειιιιιιε,

Μ: ιΡΓιιτιι απο οιι·ιιιι ιιοιιοι·ε 86 ι·ενειετικιει ΓιιΓειριειιτεε , ω!

:·εΠιτοειιεΙυτιι ΓιιΓεεΡτε εεεΙείια: θετικη Ηειτειιιιε επεειιωε

86 οιιιειιε :ιειιιινετιε..

ι
ι 

11κΒΑΝι ΡΑΡΖΕ ιι. Ει>ιετοι.Α Π

Α6 ΡτιιιειΡεε 86 ΡοΡιιιιιτιι Ι)οιειιΠε εεειείιεε.

Όι @Με .Βοίειιβ @Με Μια· @Μπακ

ί ΠεΙινιιιτιιιε Βοιειιίιε εεεΙειιιε Βοιιο. ιτε :Ρετ νείΗ:ιπτ

νιοιειπιειτιι Μωμτι , ιιτ ιιιιιιι μαπα 6ιε ι·εΒιιε ειιιβ

εΙεπι εεεΙε!ιεε Βετο· ιιοίἔει· Βοιειιιιε ειι·ειιιειιι&οΡαε

Κ. πιεσε οιιτιιιετε. ΜειιεΙο.ιιιιιε ιειτιιι· «1ιωειιοω νεΠι·ιε , ιιε

εεειείιέε Μι” Βοι·ιο. ιιιτετιιιε τετιιιετε ιιινιτο εΡιΓεοΡο μα.

ίιιτιιετιε5 ειιιοφιτι εφε ΑΡοίΕοιιεειε: ιιιιιι€ιι:ιτιοιιειιι ιιινειιιε.

:ιε ,ι 86 φο.ιιιειιιτιφε· ιιι νοε Γειιτειιτιειιιι ιεΙειιι Γι·ειτει- ιιοΠετ

ι η
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ωοοοἰω 21149:οΗτε1το , όάοτεινοτ1τ, Με σ.ιιέτοι·ίτειτο αΡοίτο:

Με. εοοΗτπω.ΒΜιιε. ° ξ

υικΒΑΝι ο Α Με π. εεΝΤΕΝΤωτ

Πο ίτι!ητότ1οτιο ΒοΙοτιΠε τοοΙοίἱετ ειό Τιιτοοεοΐοτο.

. Β.ΒΑΝυε οΡὶΙἰτοΡιιε Βα·νιιε δττνοτιππ Βςἰ , Με

ω» 1094· δω Επιτ.τ1 ΚΛουτ.ι=ο ΤιποοοοΠ ειτοΜοΡὶΙεοΡο

οῇιιἴοιιο ΓοεοοΠοτΙοιιε ο:ιοοπέτο Γιιοίτττιιοοότε οι Ροι·ζ

Ροτοιιοπ. δειτιότοτυ111 0200110113 σ:Ιοεεω5τ 2.11&οτίτειε ,οτ οπο·

@τα οςοΙοΠατιιτο εσ.ιιΓ:: ΑΡοίτοΗτα: δαΗε ῇιιὸἐοἱο άεετάει·μ

απ. @μΙἰτοι· οπο: ΤυτοποοΗε εεοΙοΠατ οοικι·:ι Ι)οΙοοΓοττ1

οΡἰίἑοοιιιο οιιοτοΙ:ι οοθ:ι·ίε Ετ τοππΡοι·Ιουε οοπτα&ειτει , δ:

Ρτ:ιτί`0ι1τὶιιιπ νοΙιποικ οοτἰτὶ:τ: αποτο δοτὶ 9 86 Ειιτι1τοτυπτ

ιπτωοτ1ειω Που Μπιτ. ΒοΙοηίἱε ΠοιιΜοτο οΡἰΪεοΡιιε Κ ο

π. Α Ν ο ο ·ε :πωσ ΒοιτιἰΠὶ£2Ιτ1£ε1τη2τἱοι1ἱ5 Μ Χ ο π ι π. το πο.

Πι·:ιτιπ Ρωείοοτά:τω νοο1τοε Ρ2.Π€ι11°Π εμού Βι·Ιτατωοι·ιιοπ π

ςΜοοΙίοσΡοε οκροτΙν1τ. ()ιι]ιιε απο οποτε άΙοτΙω εινοτΓα

Νοτια τ εοοίτοΗοετ Μ61Ποτά θ τι 1εοο Μι ἴ€Ρτἱτι1ἰ Πττοτειε

Ρωείοι·οοειτ,, φίουε οίτοοάοο:ιτιιι· Ι·νΑΝο οιιτοατο ΒοΙεοίἰ

εΡὶΓοοΡο 86 @ιτε ΓιιοοοΠοι·Ιουε ΡΔΠ6υτι1 το εοάοιο αΡοΠο

Πω οοπττΙοιττιιοι 8 ΓειΙ·νο. τειιοοιι οιιοτοΙ:ι ΤιιτοποοΠε ετοΙο

Με _ οτ Η ε1ι1ε1τιάο :Μοτο ΙοΒΙτἰτοα Ροτο1Π`οτ Ρι·οοειτο Πο

ἱ€ι1Γ€ττ1 α:τοι·οΓοτιο Βτ1τ:ιοοπω ατοτ5οτέε οοτΓοο σε άτοετο

πιοττοΡοΠ Τιιτοιπατ:· τοτήτω τωήίαττ€οτοτ τμ απ , Βο

1εοΠε τειιοοο Μοτο ΡαΙΙοἰ οϋτΙοετοτ. ΗΜ Ιτττετειε θτοΒοι·ϋ

Ρειοετ: Με ι·Μοι.ιε κια: ειοπρωιε φωτο ει!» ῇοίΪετειτ οοοτἰηε

το 9 απο Πειτε: οοΠ:οι· Ι)οΙοηΙΞε ΒΡἰΙΒο ιιε ]υτ0]ι1το.οόο Μ.

τοαΠοττ Με ο1 Ρο.ΙΙΙιιττι Πιο οατὶοοπ εοοἔ1τ1οοο οοοεοΙΠοπιε.

νοο1οοε Ροίὶ οπο το 1105 όσοι Βοοενοοττ οΙΤοιοτιε , τω..

Πι·οπωτοε , οειτ1Πῖωο Πειτε:: Κω) ο τ. εεΤοι·οοοοΠ-ε ειτοΜο

Ρώτησε, τ]υΓάτω τωρα: θτοΞοτΗ ηοΓττο οοονοητοἰ Ι1ττα·ειε

Ριπτίἔπτεινἰτ , φωτ Π8οΙΗου.ειοτ ωοίατιπ Ιιειοε Κοιτα: οι

£οπώΠο τοττο.έτετειω , ω» ΡοΡε ἀἰΓουΠῖοοετιωὸἀοτἰηεω ό1ίζ

ΡοΠτυοπ ίτιοι·οτ, υτ ό. ΙΘἔε1τὶε 8οόΙε ΑροίτοΗατ: εοοε1Πιιττι Μ

ΡτονΙοεΙα εοονοαιτοοτ , Πι ουσ οευίἐιτΓοΙΙὶοΙτὶυε ειἔὶτειτο..

οι: ° 86 Η τ1τι1όοπι μι· ο.Ιτω]ιιε οειτοοΙ1:1 οι ΙοεειΠε Εκτοτε



1Ν εΑοεΑ οοεεΝειε ΕΝεοοινιτσε. σε

ειι6Ιο:πει:επι αυτΙιεητπο.ω Γε απο ΒοΙειιΙἰε εεοιι5ι·εε εΡΠΣ

=εομιε 5 άε εετει·ο δε ΙΡΙε εε εετει·ἰ ΒΗτειωιοτωτι ειπιὶίὶΙτεε

ΤιιτοιΝεα: εεεΙεΠεε ταππουειιτι .111€ττοΡοΙὶ-ΡτοΡτὶεε οΒε:Πτετπ:

@δικ οπο ιιε Μ· εΡἰΓεοΡειτιι ΐικ:εεΠοι·εε- οι,ι1πουειου!εεεωε

ΈκιΙΙειωι ο ΜΜπ. ΟΠεηΓο. ε!! εκκιττι Ιεεειτοτι11τ1 εμ Μ

Ρι·ονΙοεπι εοπ€ὶΙἰι1τι°1 εεει·οοτ Ρει·Ρεει·ειτο. εΙεΗωτΙο , τΙ11ὶ απο

Βο!επΠε πιιΠε εειιιΓεω Γικιπι ωτΒεπιτάω αυᾶοτἱτειτε ΡστιιὶίΪει:

άεΓεηόει·ε3 Οτε;έοτΙυε ΡειΡ:ι Γεπτεποεω τωΡω εξωίω :

·τἱοηΙΙ›ικ οπτιππποεΠε Πατι1εωιπτ., οτ ν1τΙεΠεετ απο ΠοΙειπΙΒ,

οιω.κτι απο Βοτο.ουοι·ιπιι εΡΙΓεοΡ€ , Τι:τοιΝεοε ΓεωΡε: εε..

εΙεΠεε ίεΒρεει·ειπ. Ποιο α! Ιισ.τε ΠοΙεοίὶεῖουὶ·εόΒιἰε_εεἰε.

.τετ 9 ι·είΡοηάει·ετ Γε οσο ειάειΞεοόιιω νετιἱΠε Ρατετιιπ1°,

τειωει·ι οσοι ερἰΓεοΡὶε Ρι·ονὶιπεἰ:ε εοοετιιο τεπι-Ροτε ι·εΓΡοι1

εϊει·ε. Νοε υετοι1ιιε τοοίεοτἰεοτε ὸ1ἴΡοἴιιἱηπιχεΐυτ Μ τοΧΙ

»ή :πιω πιεάΙε οκιαάτει€είΜπι ιπετουε ιιοΠτο ε εοιπ Ρεέειιὶ

_Ραείειπτειτευτ : οι:ά :σκετο ίε τσιπ: Με εω1οιΝεο ΙπιΡεὸἱ..

..π·ιειπο ΜπαιΙιεεεε :πιτ όεΗεει·ει: 3 εαυΓειτο ειπ11ττει·ετ. δω..

:ατο ὶεἱπιτ τεττιΡοι·ε απο Νοε ίπ ΠτΒε Μοτει:ετοι1η ΒοΪει1.

Πε ιπειιτἱοιιειτι νεοὶτ , τω. ῆετετοὶταε ΡτειείΙ·ο·ίε5τ. @μεΠτε.

εθ: 1ο Κθεὅὶατο Βεειτἰ Ο ιι ε ο ο ιι ι ι μια νιι. Γειπετιεπι. Ε:

πο. οπ1τύπο Παπ: ειιιὸὶεωωιω ὶονεοτεμ ΟΠ:εοΓε Γατα ετπιιτι

.Νιοο1.Αι δ(]01-ΙΑΝΝ15 Κοτικιοοι·ιιπι ΡοπτΜεικτι του

;ιπιπειπαι κι αἱἙειιευτὶει. Ι.ιεοΝιε φαμε 1ποΜάεαετιπο

εκπτωση εο.υίΞιπι ΕΦ σ.ιπιτΒεππωωεάά1:3οηε·εοηΉτωειοέ:

Αιιά1τεε Γιαπ 8ε Γ:ειτοε ησΡ:ΗΒο!εοΗε ε 1ΓεοΡ1 Ρει·οοεπι

άπο τιιωτ1ιιω επειιΓετἰοηεε : Ποπ τοπιο εΒΜτικε νὶόεΒεο.
τω. ΟιπιιιἰΒιιε 1τειοιιε Ρετττειᾶετὶε ο, ΙικοικιιίΒ. εοοί·-ι·ειττυπι

ποί!τοτυπι ]ο ΗΛ Ν Ν ι ε Ροι·τιιεείΞε , Οι: Α 1.151 δε..

Βὶπειιίἱε , ο ΝΑ ΝΝ ι ε Τι:ΓειιΙειοεοΠε έ Β πιο Ν ο Νι ε ΒΙΑ

ΒιιἰειπΠε 3 Μ ΒΒιιτι ΡΗωπ ο' ΕΑ Με ειιτ ι Αει·εΒετεηΠε

εεΡάοιαοι·ιιιτι , 8: οοοοιιΙΙοι·ιπτι οοΐὶτεε εεεΙείἱεε €Ι€τΚ20Γ11Μ,

Βοππωιοι·ι1τη φαμε ῇιιὸὶειμη.8ε ειΠοτιιοι εοοίἱιΙειτἱιιππεκ

οοτιππιιιπ εοηΠΠο νΙΓωτι είἰ , Ιιετιιττι εαυτο , φα Ρετ τω:

ο οΠοΗεοε-ΡοπτΜεεε εοοΗτιπετεε Βιετωπ , ὸεΙἱιι1τ1οηετιι

Ρ απατη οσο όεΒει·ε ὸὶἰΐεττἰ , Νεο ΠΙωπ Ιι10τ8.Π όεΒετε πο

Γεοτἰεπι , @οἱ Γε ει·ευτα εαΙΠεΙΙαιτε ΓιιΒτταΧεκέτ. Ετ Νοε ἀεὶ

τι” Γαη&οτυππ , οιιοε ΡτατεΗ:ΗΜι1ε , ΡπεάεεεΠοτυω ηοΠ:τοτυπ1

ίΕο.τιιω 5πιιειιπεε , Ρι·εείεοτί άεεκετο ί:ωεπτιιιε , πε Με; Μ;
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ΙΡΙΙε άεει·ετιππ θα , :επι “Βο!επΠε φαω εετεΙ·Ι ἀεΙπεειξε

ΒΙΙ:ειπποτιιπΙ εΡΙΓεοΡΙ ΤΙποπεπίεκπ εεεΙεΙΙ:ΙΙπ Γπωπ ε ε

ΙπεαοΡοΙΙΙπ Ι·εεοεποΙΙ:ειπτ , 8ε εΙεΒΙτεΙπ ει τενει·επτΙ:Ιπι

ΓεπΙΡεΙ· εκΙΙΙΒεεπτ: πεε ΙΙΙΙο πΙτε:Ιπε εεπιποΙ·ε ποθ Κοι.ΙΝπι

οΒΙτιππ :ιό ΡειΠεΙ πίἰιιπ ΠοΙεπίΙε πΓΡΙΙ·ετ εΡΙΙεοΡπε. Τπειττι

ίτε.ειΙε ίοΙΙΙεΙ:πόΙπεΙπ ,Δ Β·ειτετ ΙΙΙ Οπι·ΙΓτο εαΙ·ΙΙΙΙππε , “Πιστ

τειιπιιι· πι: τειπτα: €ΙΙΞπΙτετΙε μετα εΙΙεπωπ Γε ίεππΡεΙ· Π:πάεο.ε ·

εΧΙΙΙΒει·ε. @μπω εΙΙ:Ιπε ΡτωεΙπΙπετ, πωπω πω. Βοποπιπ1

οπεπΙτπ ΙΙιεε ΡΙ·εεΗιΙ8εεε. Ρειεεκπ ειιτπ οτππΙππε ίεςιιετΙΙΙ·

βε ίἔιπέΕΙ.πΙοπΙππΙ : Ιπ ΡΙ·οΓΡει·Ιε ΒιιτπΙΙΙε , δ: Ιπ πεὶνετίἰε, Η

εμιαπεΙο ενεπΙππε ,ε ΙπνεπΙειτιΙΙ· επιπ ΜΜΜ ει·εθ.2. ειιπΙεε.

_ΒοπΙε,_ΡετνεΙΙἱε εοπτΙ·ει:ΙΙι. ΝιΙΙΙΙπε υπηιΙππι Γο.εΙειπ εοπτΙ·ει

`νει·ΙτατεΙ11 τεεΙΡΙεπε- ΝΙΙΙΙΙΙΙε ιΙππΙωιπΙ ΓΙιεΙεκπ Ρτο νει·Ιτειι·ε

1οςυεπτεπΙρι·ειπεπε.. ΜΙΓε:ΙεοΙ·όΙεε οΡεΙΙΒιΙε @και νΙττιιτεΙπ

βιΒΙΙ:ιπεΙΙε ΙΙΙΙΙΙΙεπε , 8: επιπεπ· ΙπΙΙΙΙει·ε θ.: το. νΙπιπεΙπ ω

ΡΙεπε ,, ΙπΙΙππΙΙε εοπΙΡει·Ι·επε , Βεπε νοΙεπτΙΕπε εοπεαπάεπ8 ,..

εΙε ειΙΙεπΙε εειιιΙΙΙε εειΙπεΙΙΙ:ιπι πε ΡτοΡτὶἱε εκπΙτειπε 3 Ιπ απ..

1918επόΙε νΙτΙΙΙΙ Ιε ΓεενΙεπε, ΙΙΙ €ονεπόΙε νΙττιιτΙΒιιε επεΙΙΙ:ο

ειππ απΙΙπππτ επΙΙΙΙεεπε , ΙΙΙ Ιω ΙΙΙ(Ι·ΙεΙωπ ΙΙΙΙε ΙΙΙ τεπεπε ,,

.ΙΙΙ τΙ·ειπεΙΙΙΙΙΙΙτετε Γενει·Ιται:Ιε ΙΙΙΙΙΙε εεπίπι·ειτπ ποπ ὰείειεπε ,.

Πε @ΜΒΜ εποε! ίοΙ·ΙπίεεπεπόιπΙπΙΠΙ·εε ΙπεεΙ·ΙΙΙε εοτειππ ΙΙΙ

νΙπεε ΙπεῇείὶετΙε οειιΙΙε ΙΙππΙεειε. Ει·ειτεΙ·πΙπει:εΙπ επειιπ ΙΙΙΙ:ει·.

πε τΙΙΞπειεΙο Ρετ τετπροι·ει Ιοπ8ει εοπίεΙ·νετ ΙπεοΙππΙειπ,

δΦΓΙΡΦΠ1ΡΡΙΚΦεπππι ΡΈτιω 8εΙ·ΙπΙ ΓΙιειΙ·Ρο.!ετΙΙ. Ι ε

ε·5Ακεπτυ.εΡετπυε. δ. Ρ·ποΙ.υπ Ι' Ι

Ι Η ΜΙΑ κ υ ε Ρ ΙΙ π ΙΙ. Π. ε [μπακ εποποετεπττπετΙε;.

ΒεπεάΙ&πε Πεπε ά Ρε.τετ ΠοπππΙ· · Ι ' ε

ποίΗΙ]Ιεειι ΟΙΙΙι·ιε1·Ι. -

@πιω Κοιπεε μι· Ιπεπωπ ]οπ Διαιτα ίΞιπάΙε ΚοιπαπΙε

ΕεεΙείΙσε άΙεεοπΙ (Βιι·άΙπει!Ιε. ΝοπΙε ΑΡΙ·ΙΙΙε,ΙππΙ&Ιοπε ΙΕ

ΑΜ10 Β0ΙΗΜαε Ιπεει·πετΙοπΙε παο”. ΡοπτΙδεο.τπσ·νετω

ΒοιππΙ Ο ΜΙ Δ Ν Ι ΓεειιπόΙ ΉιΒα: ΓεΕ:ΙΙπο. Β

Ι“Υ
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π; ιι Β Α Ν» »ΑΡΑ ω.- ἐ εἶΡ~ιε.το:Δι.Α~ π.
· ΠιιἰνετΠε εΡἰίηοοΡὶεΡει: Βτἰτὰπτιἰαπι ςοΜὶὶωτἰε. Ω

έθο»βΜα βιωιεία: ώσπου» ];;ΜΜΜυπ ροπ:ι7ΐσα»ι , ρ›·ασίΡίαΞέρ

ώ .' κ: Γκνοπω|ἰ αυ·οϋέφψορα ωτημα»ι σκοπορ!Ξταπο ·

Ρατσα›π.

Κο οοπἔι·ειτι·ὶε ποΓΜ ΏοΙωίἱε ΒΡἱΪΩοΡἱ 8ε μΙἰοι·ιιΜ ε;;

νοΜε ε1ιιοπιτπάωπ οΒεόπ:ιπία Τιιι·οποι:Π Εεε:ΙεΓια Μ.

ώ :ιε8ειτο. , Βα1ιιεκπεε ςιιιει·εΙειε ω $εάεω ΑΡοθ:οΙΙοειτπ

Σι·ονει·ΜΤο , κιωΙτειε ε]ιιΓάεπι τω ἀὶΓειιΙἱἰοιπεε Ρο:Ρεττατω ΗΕ,

ἶ έ πιτει·ηΙτατεω νείΕι·ειω Ξειποι·ειι·ε που α·εοΗιτιυε:ευτιι Γεωι·ωιε

Γτει:άεεείοι·Ξε :ιοΠ:ι·Ι Ο ιι1εοο ιι Η Ραμ: ὸιιΡΙὶ£θ8 ειά νοε

ί . .ττ€τειε ίἱιΡοι· Με ιπ:€οτίο ὸεΙἙωατειε, ἰηυὶιι ε·:ιαπ15ο.ηέΙ:ό

πετώ εοικ1Ηο ΡΙο:οΓ‹με νΘΠ:τιι111 ἰοτει=ἔιιἰ1ῖ`ο εκὶΙὶιωειτιπιιε_

5η £1ι1ο ὰ ἱ€ἔ2τΙε ήιιΓάεω ΑΒοΠοΗά 02.116!. εαάεπι ὰΠἰΒοιπἰ

ά11ν€ίΒ€ατίοτ10 εΠΓειιίΒ. , 11 ἰΟιπ11 ΠοΙειιΓιε αιι1Γειτπ Γιιαπι

ωιΙΙα Ρου.ΜΤετ 8.ιιτ[ι€τ1τἱ€3. ειυ&οτΞαιτε κΜίσηάετε 5ίέουιπάιιπι

ι·α:Γειτ1 Ραμ: Γεητοιππιιπ οκτιωτιο ίΕιεϊπιπτι ω, ιιτ αφ Πο

ΒΜΒ , φαω εετει·ὶ ·Βήττωποτυπτ ·6ΡίεοΡ€ Τι.ιι·οπει:ώ Γεω.

Ρα· εεεΙοίἰ:ε ΪυΒ]ειε€τ€11τ. (1ι18.Ητέτ :ΜΜΜ Με σ.ιπιο μετα..

απο ΒοΙειιΠ εΡἰΓεοΡο ΡαΙΙειιω ΙοόυΙίσωπιιο, ι·;οίϊι·1ε· τυο-α:

ΈιιΉέε Ηττετἰε έηίοτττιατί. Ροττο-τανα ΊΡϋ,Ξςι14Μ'Τυτ00επί

ειτεΙπἰεΡὶΓεοΡο τοι·ωΙωιω ·εοηἱὶ:ἑτυ$ιπιιε, ορο ιποιηι1ε Γε ειιπι

θα εεεΙσΠεε τπιιηὰιπειπἱε Ρτο ςιιετε!εκ- Ιιιήυε ὸεε1ίἰοι1ο πο.

@το Φοτιἴρεᾶιπὶ Ρταίθητετ6τ.] (Μπι Βοὶεηίῖε· :που νεώ.

τα , Ται·οοετιΠε Πι τετπΡοτε Ρπείὶο ω. Τι.ιιιο ἰη ειικΠει1.

Με. εΙαποτυππ ΙἰπιυΙ 8ι Ιωοοτιιω ΧΟΙΉθ»Πέε €ετ:ΙΘΠοε Νταν

«9:ειτει ίσα, (με: ν€Ι ποΗ:το νεΙ δικο ο κιτ Ρομπ: ταυροτε

ίιιΡει· Με ι18εσΠο · ΜΒ. ι·οαιι·ι·ετιιιπ 5_ πακετο. Γιιιπ αΙωπ

Βοπκωοι·ιιω Ροητ4 απο Ν ι ο οι.ν.Α. ι , ]οιωΝΝιε , 8Η..εοΝιε

ί-€τΞΡτει , εΙιιὶΒοε όεεταιιττι €ίϊ , σε ιιιπἰνετίἱ ΒτὶτειιπιοτυπΊ ΦΠ:

τομ Τυτοπὶ€:ε ὸεΒεει οτ ωατοΡο!1 ΓωΒ]ειοετε. @ΜΒ (ΜΜ

Βιιε όΙΠΒοιπωε εκςιιὶίῖτἰε , α: εοπππι1Μ εοπΠΠο απο εοιπ

Έτειττιιττι ηοίϊτοτυπι εΡἰΓεοΡοτιιω 86 ηοποι:ΙΙοτυπτ ηοΠτετ

αοΙ€Για: εΙαποτιιπι Κοττ1:ωοτιιτι1 , φαω ῇιιὰὶ©ιιτπ δεῖ 8Ποε



°·ρ. ΏΑΟΤΑ ΥΑΚΙΑ'

παπι εοαἰῖιΙαι·ὶααι αό]α6Μεατι1ιτι εΙὶ, Ι1αταπι ι·ει·ακα ααα: με

τετ αΡοΠοΗεοε ΡοααΠεεε εοαΗι·ιαατα: Έαει·αατ , άεΠαα1ω

ααα Ιεαααπ αοα ι:!εΒει·ε ὸϋΐεττὶ. Ιεατιιι· 86 Με εαυτο Και.

κατα απαιατεα , Ρτα:Γεαι1αιαα νοΕΜαα&οκααπε ΡτπεἰΡἰιτιαε,

ιτε Πεατ αΒ ὶΡΙῖε αεε:εταπι είΈ , Ται·οαεαΠ ὸεὶαεεΡε ατεΙαε

ΡΙΚ:οΡο «πω , ααα: αιετι·οροΗτααατα αεεει: , οΒεὸ1εατ1απι

ε:6ΜΒεκε εατεαε. Βαι:αιπ Καππα α].Ιάαε ΑΡα1α. _

 

Μη·1.ιιει.Μι ΕΡ1εεοι>τ ΡιοτΑενεΝειε

ΤεΙΗωοαὶατα άε 5επτεααα απ ΟοαεὶΙ1ο'ΟΙαι·οταοα·.;

τετιίζ αάνετίαε ΠοΙεαίευα ερίίεοΡατι1 Ρτο Τιιτοτιεαίἱ

εεεΙείἱα α!› ΠτΙσααο Ραμ. Π. Ιατα.

| Πιο νν. Π. Βεέ ει·ααα Ρ16Εανοτααπ εΡ3ῷοΡαα. @ω

·α1ατα 1)εαε κατα εΠ:, οΡοττ€τ €οε φαι εκ Βεο Γαατ,.4

Ια Με :μια νει·αεαει· £οΒοονετικπ , πατατα πωπω

ιαααι εκα1Βει·ε, Νοε ὶΒααι= τεΙΜπιοααιαπ νεκκατ1 ι·εάάεα

εεε , 1η νει·Ιτατε τεΠ·απιατ ΚΑ13αιΕιιΜ απα1εΡΙΓεω ατα

.Ται·οοεαΙεπι Π: εοιπϋΠο ΠακοταοατεαΠ εοτατα. Βεαι:Ι απο

Ραμ Παιω.κο εει:ε:5Γααε Ρ9.6ΗΒιι$ αεΙνε:Γαα ακεΙι1εΡΙΓεο

. ατα ΠοΙεαΓεπι ΡτοΡοίαΙΠε , δέ εαια αααΠ Γα!ήεόΙ:ατα ΠΜ

εφε: 5αοΒεὰΙεατὶα 5-αιΡεεΜΠε. Ηα]αε ααα" απαΡετ1:1οα1

Βαε:86 απεΜεΙ»ΙΓεοΙα ΠοΙεαΠα :εΓΡοαΠοαὶΒαε Ποπαααε α.

Κα. αττει·πε εοαβὸειαεἰε , α6ῇαἀ1εανἰ: ακΜεΡἱΓεοΡαπι ο..

Ματια 'ὸεἱαεεΡε ατεΙπὶεΡ1ΙεοΡο Ται·οαεαΒ ίαΒαε1 άεΒέί·ε ,

86 6ὶε ΙαοΒεεΗεατΙα: κατα ΓααεΓαἑΗοαἱε ΕΟΠὸὶ8ΠᾶΙΏ μειώ

ι·αά.ατεαι εαΜΒε:ε._ Ηυῇαε τα εεΓτεε Γαπ1αε,.

ΡΑ8θΗΑΣΙ5
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ΡΑ5(:ΗΑ[.Ιδ ΡΑ ΡΖΕ Π. ΕΡΙ$ΤΟΕΑ Ι.

ΑεΙ ΐι1%·ει8ειτιεοε, ΟΙετιιιτι θε ΡοΡιιΙιππ ΠοΙειιίετιι.

 

@Μάσα 13αίωβ 670.°ΜφΦ'070 μί!ίωκ σοκισεα'ι.τ.

@τη ειΒιιοόειτ ὶηὶε1ι1ἰτ8.ε , £1ι1οει εΙιτ1Ρεωρέμ ι·οΙΙ8ιο [πω

. τικ Μ άαΡε:Μ: νΜεατιιτ , δ: ειιιοά Πω ὰοιοτθ ό1εοτε

.που Ροπιπωω , που ίο!ιπτι Μό 3 νει·ιπτι Μετα ε!ε1·Μ Θ:

.πιοηε:Β1 Μ ΡτοΜΒΜε Γεω Ισ 1ΙΙ1οΜε Ρτοτι1ιτ1Ρ€τ1τ€8 , Πω

-86-ΒοτΜωΒω οὸΜΜ Ρει·ΡΦτι·ειι·ε οσο πιετοιιππ. ι18.ΡτοΡ

-Β Ιωτ ὰ €Ιι1ὶΒι1ΪἀεΜ ειε:εΡἰτιπιε ται·ιτυπι νείὶτἰε Μ ΡιιττἱΒιιε

_ -εεε νεπετειβὶὶ€πι ἔτεττ€τ11 ιιοίἘτιπτι θ ιιιΔιιυυΜ πεοΠΕ

πιοπΓεω ςΡΕΙΖ:·οριιω τω νείΒ·ειε άεΗΙο:Μωω μπακ, ιιι:ΙΜ.
Ε· εἰσιν !ατ$έκι:ιτθ ΒοΗΠι1ο €οττἱἔ€τ1ό2. εοτ:ὶἔει·ετ , 8: ΜΜ

=ΒειπΙο.· Ριε«Β1Πι·ειτ. Ήῇ Παπ οι Ηττει·Ξε @σε εοΒοονΙππυε, ω·

=;Ρι·ατό16Ειιε 1ηηιιπατ€5 δ; ὶετηπετατεε ὰ νείΜε οσιοΙωάει·ε με.

. τ1Βιιε ΡοίΪετ , ν€ιπ€τειΒἱΙ€ττ1 Ετ8.ττ€τ11 ηοΠειιτιπ β Β Δ π. ο ιι ι οι: Μ

ν 486 εοεμίεοΡιιω Μ Ι)οΙουΠ α:ε:ΣεΠο. οτὸἰηανἱτ.. Ρτο πωπω.

.1ι:ειςιιε Θα ααα ἰιπίΕΔιπ1 πεεεΙΠωικ νεοοωΜΗ Γκειττ1 11οΠ:το

ΒαΙάι·κο ΠοΙειπίἰ :ι:εΙποΡΙΓεοΡο Ρ2.Ηθι1τΠ Ροητὶίὶεειτικ νὶό€

Φωτ ΡΙεΠωιάωεπι εοΠεεΠἱιτιυε, οτ θ0 Γοεπιπάιππ Ριπάεεεέζ

Εσωπιίαοτιττπ εοηΠιετιιάωεω καπως Μαηάειτττιιε Ξἔἰτιιι· ώ..

Ι6ᾶἱοηἰ πλω: ,ια απο ςατηεΙυατττ Ρειττετιπ τὶππεειτῖε , Παπ;

. πια8Μι·ο οΒοε!ΙειτΜ; ΒΕ ω: Ρειίϊ:οι·εω ειώιππιτι1ιτι γν0%·ειτιιιτι

:1ΕτΒτιτἱι13 ὸΠΙἔειεἰε , εμο.τει·ιι1ε εμε αάωοαΜοιπΒιιε 8: οτειτἱσ

_1'ΠΒι15 8ι εα:ΙεΠεε ν6Πι·εσ Ιιοτιοι· Δι18θε1τι1τ δε εΙπτὶΙΗαικι τοϋ

€Ιο τ€Ρειτ€τι1τ ,_ δ£ ωΡει:ειτο. ωμνωι:ε Βοτιπωο εοιπΓετνεται..

ο Β: 01110 Οκόωϊσιιε νΜΙΒ Ηἱίἱοτῖε2 κ.κω«Μ Μ». ρ. Με ΜΒ:: ; ΗΕ: Μ»

|ι4Π έ%7”ΜΜ,ψ: πιοπιπ!πα ό· “Πωσ Βκτ8α!Ιιπῇ:, Ι2ύσω!Η:ισ έωθιωι: βιΜΜ , @ο

<9ε“2Μ[Δ ΜΜΜ ω” ωπου·ι:ΗΜ : Μάο ρω ο·οΙΙΞέσπο ό» [ΔρίεπτΜ κά μαέιωι 13ο!οπή.ν

συ·σίυέφΕ/Ευρατω οΜΗοπο ρνουαΓΜ: 42 α::Ιψη!έσω : έ» ιρ2/ωμω ΜοπσώΔΜΜ [ω

"ΩΔΦἱ:, ό· αυτ» Μοπικβέσ ΙΜ: κι κοκ: “θ” ΕΙιτισηιισ ιΜω”"ω, (Μ.

Π
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ΡΑ5(ΣΗΑ[..Ιδ ΡΑΡΖΕ Π. ΕΡΙ$ΤΟΙ.ΙΑ Π.

Αα ΒαΙόι·ΙοαΙα Ι)σΙοαίετα α;εΙΙΙοΡΙίἱ:οΡαΙα.

ΡΙ·ί·υί!εέίκασ Βαία›·ίεί Βοίωι/Ιε αΙ·εωφαΙ:ορί έ: ιααζίεο.

έ. ` Ασε ο »παω ε οΡΙΓεσραε δετναε 5οΙ·νοτατα ΠεΙ να; ,ως

. ΒΙΙΙ ΙΙ·αττΙ Β. ΠοΙοΙΙΙΙ αΙτεΙΙΙοΡΙΓεοΡο. ο ” Ι.

ή δΙ ΡαίΙστοε ονΙααΙΓοΙο ΒοΙαοαο οι·σ αι·εαΙε αΙ·οααο.

ΙΙΙα άΙο αε ασδεο·Ιατοα:Ι Γιαπ, οι α:: αα εκ οΙε αατ οποια;

ασ Ρει·εαε , αυτ ΕεΙΙαΙε ΙααΙαεα ιαοι·ΙΙ αε άοαεΙαε, σεαΙΙε

1εΙαροι· νΙεΙΙαατΙοαε εΙεεαταΓσε&αατΙοααατο Γαάστε. εΙααα_

καφε €ι1τ2. εΙοοειααε οπο ΡεΙ·νΙΒΙΙοε , ασε σαΙ αΡεοι·οε ω

ιααΙ·ατα οπο εΙΙεΙιαια·. Αττεαάατααε Ι8Ιται· αείαΙζεστααΙ θα

εΙατα οΙΙΙΙΙΙΒοι·ε ααα εαΙΙσεΙΙαια ΠσαΙΙαΙεατααΙ ονΙατα :Ισα

εοΠεταιιε . αο Ια ΙΙΙο ὸΙνΙαΙ εΙΙααΙΙαΙε ΡΙ·σ εΙοίΙεΙΙα αοΙΙτα :απο

ΙΙΙΙαιαι1Ια ΙΙιεΙΙεοια αεαΙΙΒοατΙα ασε Ι·εαταε οπεται:Ιοε . αα‹Ιο

ΙαοεΙο ΙΙοαοι·Ιε τενει·εατΙα Ιαιτει· εετε:σε ΓαΒΙΙΙαΙοτεε ΙαεΙΙεα

ααα. ΡαΙΙΙααΙ αατεια Πατοι·αΙτατΙ :ααα εΙΙ Μοτο ασ ΜΠΕΙ

παω ίοΙοτααΙα εεΙοΒτααεΙα Ποια εοαεοΙΤααΙ οί! αατοεοίΤοΙ·Ι..

Με ταΙε . εοαεεάΙται15. νΙάοΙΙεοι: Ια ΝαταΙο ΠσιαΙαΙ , Ια

σ&ανα ΠοαΙΙαΙ, Ια ΡαΙΙΙΙεαεΙσαο , σε αΙΙΙε ίεΠ:ΙνΙτατΙΒαε 5αα&α:

Μα:Ιε:, Ια ΡαΙαΙΙε , Ια ()οεαα ΠοταΙαΙ . Ια δαΒοαεσ Γααδτο,

Ια Ιω ΠοταΙαΙεα ΚεΓαα·ε&ΙοαΙε . Ια οόΙ:ανα ΡαίεΙΙαε . Ια ΑΕ

εοαΙΙσαο ΒοταΙαΙ . Ια ΡοαεοεοΙΙο . Ια ΝατΙνΙτατο 5. οΙΙαααΙε

ΒασεΙΙΙεε , Ια ΝαταΙΙ οαπαΙατα ΑσοΙΈσΙοεαια, Ια οΠ:ΙνΙτατο

. δ. Ι.αατεατΙΙ . 8ο 5. ΜααΙΙΙΙΙ. Ια ΙοίΙΙνΙταεο 5. ΜΙεΙΙαοΙΙε. οι

ΟτααΙατα 5αα&στατα έ σε δ. ΜαπΙαΙ , ασ νοίαοταΙα Γαα&ο.

:ατα αοΙ·ατα εοτασΙ·α ασαεΙ νσε ΙΙαοεαται·. Ια ΠοεΙΙεατΙοαε

εεοΙο απατα . 8εΙα ΑααΙνοΙ·ίαι·Ισ πιο . 8εοααα‹Ιο στοια:ττΙο..

αοε Ι'αεΙε. Ηοτταταατ Ιταοαο εατΙταεοτα ταατα . ατ ΙαοΙ·οε νΙτα:

Μίη,... εαπ ταατο ΙΙοασΙ·ο οοανοαιαατ . σαατεαιιε αα&οΙο Πεσ εΧεΙα

ενω “Η <Ι<· ΡΗ , νεΙΙασαο ΡοΠΙε εΙΤο εοαΓΡΙεααε. Υπο. φωτ ταα ΙΙΙΙΙε

Με” τιιΙε α Ι·οααΙα . ια ΙΙ (μια ἴοττΙτα‹Ιο Ια ΙΙΙΙε οεοΙ·οαοαάΙτατ.

Ια εα εΙΙΙΙεζατιιτ. Οοτ ετἔο τααα·Ι αετΙαε ΡτοΓΡετα . (μια: Ισα

ΡσταΙΙτεΙ· ΜααόΙαατιιτ, οΙαοΠαατ, αοεΙαο αεΙνοΙ·ΙΙι εΙεΙΙεΙαατ;

ΙΜ ε1αΙεΙ:1αΙά ΙΙΙα:Ι Πιετά νΙττατΙε ΡατΙτατε άενΙαεατατ. τω.



ΙΝ ΟΑΠ5Α ΠΟΕΕΝΒΙ8 ΕΡΙ$ΟΟΡΑΤΠ8·. 7;

Μπι ε. ιιὸ τε Ιοειιιτι Μια , ιιιιιιιιε Εινοι· ιιιόιΓετετιιε ιιινειιιε.τι

θεια ετιετιιέτιοιιιε τοπ Με , φουλ ιιιτιιειι οτιιιε ιιιιΙΙει. νε.

ιισ.ιιτο.τιε ιι·ιτει·νειιτιο εοπ1ττιειει1ιετ. 8ιτ ιιι τε 8: Βοιιι Ρείι:ο..

ι·ιε τιιιιεετιο , Π: 8: ιιιτιιειε Γενετει τιιΠ:τι&ιο. Πιιιιτιι Γειιιεετ

ιιιτιοεειιτει· νινειετεε τονεειτ , :Μαι ιιιφιετω ε τιι·ο.νιτειτε

εοπιΕιείεειτ, Μιίει·ιεοι·τιετιι τε Ρτοιιτ νιττιιε Ρ8.τιτιιι· ΡειιιΡε

:τιιιιιε ειιιιιΒε , οΡΡτεΠιε ειείετιίιο τω. ίιιιανειιιατ , οΡΡτιιιιειι

:Με ιιιοτιειι:ει :πιο εοτιτι·ο.ειιεειτ , ιιιιιιιιιε Γειειεπι εοιιτι·ει μι.

1ιιτιωι “εφ” , ιιιιιιιιιτι τιιισει·ειιτεττι Με άεΓΡιειεε , ειιίΕο_

τιιει καιω: εετιιιιτ:ιτιε εια:εΙιετ , ιιτ ιιε‹: τιινιτειιι Ροτειιτια ίιιει

η.Ιιειιιτι εμε! τε ειστε. νιειττι £ικιτιεειτ ι·τιτιοιιιε εωιιτε , πετ:

ΡειιιΡετετιι ‹ιε Γε ω τεσπα ιιιιιτιιΙιτειε τιεΓΡεται·ε : τ1ι18.τειιυε,

Βεο ιιιιΓεπιιιτε , το.ιιε ιιοΠιε ειιιίιετε, τιιι:ιΙειιι Γατα Ιε6τω

ΡτωΡιτ τιιεειιε : οιιοττετ εΡιίεοΡιιιιι ιι·τεΡτειιειιΠιιιΙετιι είε,

8ετι Με οιιιιιιΒιιε ιιτι Γε.ιιιΒι·ιτετ Ροτει·ιε , Η τιιαΒιίιι·ειττι «Με.

τ:ιτειιι ΙιειΒιιετιει ειι:ιπι επι Γετιιιιιτιιε Πιετιτ _ ει τεέτο τι·ειιιιιτε

ιιοιι ι·εεεειιτ. 5ετι εεεε , τι·ειτει·- εειιιιΙΙιτιιε , ιιιτει· επειτα ειιιει

Με ίἱιιιτ Ειεει·ειοτιι 3 Με. Ρτι11ει, ειπε Η ιι:ικιιοΐε τείετνεινε.

Πε, ειιοει τοι·ιε :ιεεεΡιπεοιιειιόεδιε ι ιτιτιιε ιτιο.ισειιιε. δαπάει.

Ττιιιιτο.ε Ηατει·ιιιαιτειιι τιι:ιτιι ματια: Για Ρι·οτεέτιοιιε ω

ειιιιιτιετ , ειτειιιε ιτι τιιιιοι·ιε ω νιειιιι ιιοε τιω8ετ , ιιτ μπι ω

τε ιιιιιιιε εικτιειι·ιτιιτιιιιειιι 7 ω εττετιιειιιι ΙιπιιιΙ τιιιιεεοιιιιειιι

Ρετνειιιτε τιιετεειιιιιιτ.

 

εοΝειτιΑ οοΜιΝι ω π. ι Χ τ ι Ρ Α Ρ Λε Π.

ΟΑτ ι Χ τ ο ε εΡιΓεοΡιιε , 8τε. Κειιιειιίι , ΡτοτΙιοτιι:ι€ειι

Η , δειιοιιειιίι , ΒιωτιωιιΩ , Τιιι·οιιειιίι, Βοιειιίι , Βιιι·

τιι€:ιΙειιίι , 8:Αωτιειιίι :ιτεΙιιεΡιίεοΡιε , δ: εετετιε , Μπι

ειει·ιτ:ιε , φωτο Ιτιιε:ιε Ρετ εειΓτιετιι Ριονιιιειαε εοιιΠιτιιτιε,

ΕεειεΠ:ιτιιτιι οιιιιιιιιιιι Κοτιιειιιει εεεΙεΠει επειτα· δε εειΡιιτ

:ώ Με Βοιιιιιιο εοιιίιιτιιτει 3 οτ1ιτιεε Ρετ οι·Βειιι τεττατιιπ1

Ροίιταε ΜΜΜ τιιττιτιιι:ιιιι ΡωΡωι πιεττιΒτε. εΙειιετ ιιΒετιΒιιε_

αιτιτετιε εοιιτονετε. Πιι‹ιε ιιοε ειιι Ιιεετ ιιιτιιειιε ιη @σε

Ρετ Ι)ει ει·ειτιειιιι ι·εεέιιιιιιιε οπιιτιειτι , Μπι Ρετι·ι νωωι

εΠε εοτιἴΡιειτιιτιι· , Ρ:ιτετιτιο ειέΐε&ιι οιιιιιιΒιιε Γιιιιιιιε εεειείι:ε

ειπε ρι·οιοε Γειι ιοιι€ε Ροίιτιε ειεισιτοτεε, Θα. -

- κ η
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8 ωστε δεισ·

ίτεσσε.

ΑίῖΤΑΎΉΑΚΙΑιτ·η ·

Ξ Ησἰε οοιιοιΙιο 13οιιιωιοι1ιω ΡειΡειτ Κειιιιε εεΙεοτειτο

ισ ΒειΠΙιαι Βεειτ:ε Ματσε ιιιτετίσετσιιτ στι. ΑΒ Πτοε οοΝό

Ει·π:σεΠιιισε, 86 ΕΑΜ τι ετιτσε Ηοίτιετιίιε. Πο θιιΙΙιειτσιτί

Ρτονιιι6ιιε °' Κουσι.τσε Βοτιιο11Μ.80068 ιιτεΒιετσίεοΡσε ειπε

6]σε1τιτοτ Γσθ`τειστιτιειε.εισε εΡιΓεοΡιε , Π .κι ιιειιτσε δεσει:

ιιειιίιε εσιιι (ει: , Κ ο ο σ τ. τ σε ΚειιιειιΠε ειιιιι 6ιεεειιι Φ ΗιιΜ..

18ΑΙ.Ι3σε Ι.σειισιιετιίιε εσιτι ττιΒιιε , βιετειιεκτσε ΤΠε

τοιιειιίἱε οσοι ίεΡτειιι ι Ι.εοοεο.Διιισε Βιτστιεειιίῖε εσιιι

όσοτισε ' Βιιτι:Ιε8:ιΙειιΠε οσοι ι:ισοΙ.ισε , Β.Δ.ι. :οκ ι6:σ ε Ι)ο.

ΙειιΠε εσττι όσοοσε , Τσιιετικσε ΕοοτεεειιΠε οσοι Με:

οσε , ΛΑι.τειιτιιε Μεισιιτιτιιισε εστιι οσιιισσε, ΑΝειιιιεσε·

Βιίσιιτιιισε εσιιι σιιο , ΤειτειιτεΠειιΠε εσιιι σιιο , Οι.οεοτι.ζ

στ: υ ε ΤΒ1°1°2€011ΕΠΕΙ5 εστιι 6ισοβιιε , σε Νειτοοιιετιίι Ρτονιιι-

ει:ι εΡιΓεοΡσε στισε, ότι ΑτεΙε.τειιίι στισε, σε ΠτασειιΠ σιισε;

σε Αιιι6ιειιίι σπισε , σε θειιιτσειτιετιΠ ττεε , σε Οοιοιιιειιίἱ

σιισε , όεΤτενετειιίι όσο , σε Μειὸεβστἔειιίι όσο , 6ἰε Οτε

άειιΠ νειιετιει: Ρτονιιιειε. άσο, ΙΡΓε ετ1τιιιι ΗΙσίττιε 86 εδώ;

τιοΓσε Ι:τειιιεοτστιι τα: Ι.σοονι οσε οὶἀσο εσττι ΡτωειΡι

Ι:ισε Με εοσειΙιο ετάειιι σιτετΙ:σιτ , 86 τιιειτισειτιε εεεΙεΠεε Π

Ξστ εειτΙιοΙιειιε 86 6ΙιτιίτιεΒιΠὶιτισε νεοετο.σοτιε σεΙσιτε. οΒε

ινιτ. . ·

 

Μισο εο-ΝοιτισΜ εΑτιΧτι.

ΕτιετσΜΙιοσε ΐτε.ττιοσε 1)οιετιίι ετ6ΙιὶεΡἰΓ6οΡο 86 ΓσΙ:..

(τσσετιειε @σε 86 ειΒοειτιοσε ειττισε ειΠιε εεεΙεΠειτσσι

· Ρτει:Ιειτιε Ρετ εειτιιόεπι Ρτονιτιειο.ιιι 6οτιίτιτστιε , Γεω.

:επι δέ σΡοίιοΙιεειιιι οειιεόιεΉοιιειιι. · ο

Ρτο τιιει8τιιε 86 τΠνετΠε εεεΙεΠει: ιιεεοτιιε ισ Ρτοιιιτιιει οσε

ότιισεΠτιιει 8ειιετε.Ιε το Πτοε εοιιεΠισιιι εεΙειιτ:ιτε όΙΓΡοσιι

πιω. Ρτετειο1τιισε ει·Βο στ οιιιτιι οεεο.Ποιιε ΪΟΡοΓιτει , ισ ει·

όειιι εισετΙτει€είιιιιο: Ποσιιιιι6ει οσα 04%” »κι αιτιιτστ , ισ

Πι·Βε τιοΙιιί6σιιι σε : τιιιειτιιισε 86 τιοε νοτιιΓεσττι 86 εσιιι Με.

Έτσττιοσε :ιτεΙιιεΡιί6οΡιε 9 εοιΓεοριε,:ιοΒιιτι!ισε, σε τεΙιΒιοΠε

νιτιε σειιετιιΙε Ρετ Ι)ει στατι:ιτιι εοτιοιΙισιιι εεΙεοτειιισε , 86

εε. οοιιιιιισιιιΒσε εισιιΠσε Ρετττσέτεπισε , τισω :ιό Ιιοιιοτειιι

Βει 86 εεεΙεΠ:ε Βια: Ρ:ιεειιι :ιτιισε στιΙιτειτεττι δετιότο $ριτιτιι -

£ΐοοΡετ€ιιιτε οετνειιι:ιστ.Π:ιτιιτσ Ι..ειτετετιιε γιι.Ωε.Ιειισεε]σΙιτ



:Ν οΑπεΑ ποι.ιεΝειε Ει>ιεοουλτπε. ζ?

 
-

ΗοΝοιιιι ι>Αεπ ιι. Ει>ιετοι.Α

Απ Βιτπτιεεπίεπι , Τπιοπεπιετπ , Βπι·όεΣ;ειΙεπΒιιι ,

' Απιπεπ&πι , δέ Ποιεπίειπ :ιτειιιεισιΓεοΡοε. -

.Β·Ινιπο. άιΙΣοπεπτε εΙειτιεπειε πω Ιιεετ ιπὸιεπι ίπ Μ:

:ι·ππι πο ι·οι·ππι Ραπ 86Ρο.πΗ :ι€οΠοΙοι·ππι ΓΡεεπΙ:ι.

εοπίπι:πει 5 πεεείΪε Ιιειοεπιπε εεε είπε ΗΙιιε Ρ2τει·πειε

Μΐεέιιοπιε Ππόιο π·ππιιπει·ε. Μεο πε οιππιΒπε οπειπτππι

Ροίΐπιππε [παπι επιπ1)εο ίοΙΙιειτπάιπεπι πετιτιιπε , δ: (μι

ΕπενεΙ ΡτοΡτει· πιπιιο. εει·ι·ειιπιπ πιειτιΓνε όιπο.πτιεπι , νει

Ρι·οοτει· ετιιει·εεπτιει εεεΙεΠω Κοπιειπεε εΙινετίε πεποτιει , πο;

Πι·ο.πι οΕΡει·τε Ρι·:ιτΓεπι:πιπι ποπ νειΙεπιπε ο, εοε ιπιΠἰε @ειπε

5επιε ΑΡοΠοΗεπτ παταω” Εε ρτοπτετ ωε&πιπ θετιεπι

πο&ι·πιπ θ. ΕπποΙιίπιεπίειιι εΡΙΓεοΡιιτπ , ε1πεπι τειπι παπι

Ρι·ονιάπιπ·8ε Γειπιεπτεπι νιι·πιπ Ποπιιπι 86 Ρι·εεόεεε οτεε

.ποίετι Γε£πἐὶει: ιπετποιπειε ΡΑεοππιτε8: ΕΑΙ.ΙΧΤΠ3ΡΟΠ...

πιΕεεε 8ι πω πώ νεπει·ειτιοπε ΙιειΒεπόπιπ εεπΓπιιππε 1 με,

οπο ππινειΠτειι:επι νείιτειι·ιι ι·οἔειπι:εε πιοπειιιπε παμε μα

σ.ιΡιπιπε, πι: επιιι τθνθτεπτετ ΓπΓοιΡπιτιε , . ειοπε ιιτΡοτοΙα

Βετο ποίΪτο δ: ΑΡοπο!ιαιε πω: νιεσ.ι·ιο ΙιππιιΙιτει· οΒεπιτε

επτεπε, δα.

  

ιΝΝοεεΝτιι εΑιυε π. ευι~ετοεΑ~ι.

Απ Ο. ειτεἔιἰεΡιίεοΡππι δε Βοιεπίιε εεεΙείπε ποπ8ειπεοε εΡιίεοΡοε παμε ειβΒατε; Ρετ εειτπάεπι

Ρτόνιπει:ιιπ εοπί'εππτοε.

Ι»·υίτα: σο: α‹ἰ ευπά!ίκω Ραούλ

1 Ανιε εεεΙειΈπε , επι ι·εέΕοι (Πιι·ιΡεπε Ρι·:εΠεΙετ , Με Μ” ω”

πιιόιιι·πιπ ι·ορπ!Γειτιοπε ΓεεΡιπε ειπιτετπι· , ι·επιιδειπο

Α τε πιπιεπ ιεπειπ ευ. Ποπιιπο , πππιππειτπ Ιπππιειξ

εαπ. Βε -Ρι·οΐππόιτειτε Ποπιά-ειτι ΙΜ εοπίὶΗι εεε'εω5 παπα:

μονιάεπειο. νεπτοε εοιισιτει , πιειι·ε πιππιτ, πανεπι εμεις



78 Ά()_ΤΑ νΑΚΙΑ.

ητ ιηΕηΙΙΙ:τοε ὰοττηὶεητ€ε ε:ττ:5τετ , Ρἰἔτο5εηὶτη€τ , 8: τηιιτοε

τηττηέτττοτεε εΠὶο1ητ. θιοτἰσ. ἱἔἰττιτ Πτ τη ηΙτηΙΞτητε Ι)εο,

εΙιτοητειτη Βάτε ντθ:τ·ο. ηιιπηητιητ ὸεἔεεἰτ ,·ία! τ:ηπετετητε τη

€εεΙείῖει ΓεητΓτηητε ΡτοΒητἰ ὶην€ητὶ είττε 86 τηο.ηττείτε αυτι

φαω κατά οιωτιτ όΙΓεΕΡηΙτ τ!οτηητη Ποττηητ 1ΙΙηΙτι·ειττε, Π;

τωττηί ώ: Ιτεττη ετ:οΙεΠω νοτΠΓειτττ1 τητἱη5 ττω&ειττ: ΡοίΒτηηε_

δ: 1€νὶ01° νοΕηε :τη ηοε τπιτει·ετ 8.€€€Πι18 , οτότη:ιτο ὶη ΠτΒε

Ματέο , 8: ὸΙΓΡοΓττΙε τη φα ΒάεΙΙΒιιε ηοίττΙε 0ΡΡ0ττιιη:τ

ΜΕ: €οεηονὶτηι1ε, αυτη Γτ·τιττ1Βιιε ηοΠ:τητ Γο.ητ , Πω εττττω,

δέ ὶη€οΙητη€5 Ρἱίἰε η1οταιηιιτ, 86ητ ηοντε τηοτΒὶε ηονο. πιο;

ό1σητητητο. ΡοΠὶητ εοτηιηοάτηε εάτηΒοι·1, οι·τΠηαητττ Ποτηἱ

110 , ΙΡι·οΧτηκι Ρ€ητ6:0οΠ:€η τοΙετηηττειτο ε€η€τηΙ€ 1Βίότ·τη

π Ρφ ω” Φοηετ τητη εεΙε:Βτητε ὁε€τ€νἰτηη5 "': ηηο @ται ηηΙνετΠτηττ

:Β'ἘΙἑῖΙ°ζΞ:? νότα Ρι·ετίτητ1ητη ευθ:οτττεττ€ Ρτα20ίΡττηι1ε , τη εοάετη τα

το.ντ4=ι.τ.η- ΠΠ11ο , οτηητοεαιΠοηο Γητητηοττι , ντΙτι·οιητ ΩοΒἱε αΙηΒεηττη

ἶἑἔῖΒἙΐἔ Ρτ£ΒΓ€ητὶατη , ηικιττηηε ετΙηπτητίτι·ετητε δρττ·1τηε-Γαηάτ 8τειτέτι,

Φωτ (οι·πί- νείττ1 Ποπ οοηίΞΗο8: ετη:ττΙτο το. οοηΙττττιοτε νηΙαιτηηε, ηη

ητητοττω. άε Μοόοδἐἱτι Ροίττττητη ετ:τ:ΙοΠα τ:οΙΙεττττητ. ΠΠ6έτιιητ τω

τ€τη ΗΠιιτη ]ο. τηοηο.ατηιητ τ:ειΡεΙΙ:τηητη ηοίτι·ηω Π·:ττει·ηΕ..

τω νείτι·π αττ6τττἱηε εοτητητηόητηηε , το83.11τθε ιιτ Ρτο Μετά

Ραπ τωττητη , 0ιιιτι Ιπητ8ητ ΓυΜΡωττε, δ611οη0&θ τω.

ἐὶ€τΙε. Βατιιητ ΡΕΠε τη. Ιὸτιε ΝονττηΒττε.

› σ

 

1ΝΝΟΟΕΝΤΙΙ ΡΑΡΑΞ Π. ΕΡΙδ ΤΟΙ.Α Π.

Ι Αη ειτσητοΡίίτσΡιτητ Τητοηττηίτητ. -

'Οι ›·:]Ροπ/αποτ Βοίτ·πιβ αητωίεί , ηαοἰ β ./Πεπ·ηβ φτΡ·ορατισ @στη

|ίατιωτ 9%07264ΜΡ , «τά 6'τ··τίεικ .»έρψοίίεαηι ασςετίατ.

Απ, τω. Εηετ·ηΒΙΙη Ηπα ηοίτττ· ΒοΙεηίἰε ειι·τ:ΒτεΡτίτοριτε τω

ηοΙτι·ειητ Ρττείεητηιτηνεητοηε , τ:σητ:τυαίτηε €ίτ_ηοΒΙε

τη εοηττονττΠει ΓτιΒ]εέττοητε , φωτο :τη ατο ©ΧΈτη,Γε

τηηῖτοτὶηηε δι·εινε.τηητ εΠἑ. Έη ΡΙιττΠοηε ηειηηηε 1οώ8 88]

τηιιτἱο ντότ-Ι1ττετ 7 νοηετο , (ζ'ττηοητο.τηε τ Ρεττὶίῖιτε , Τετ. δ:

Ρἱέτ2νὶε τη τ:Ισθητττοηττη Βι1]ι1ε εοηττονετΠετ: τη νοιττωΒΙΙΙ5

εωηωτ. ίτ:ιτττε ηοΠ;τ·1_ Ο. Οειτηοτ€ηΠε ερτΓεορτ ΑΡοίτοΗατ δεόί3 ΕΦ;

@Η ρτα:Ιτητ1σ.· Γε Ρωαταπι ΜΠΕ ωτωτ , 8: ττ1ιτηι ΜΜΜ!

κ | .
Ω!
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οΒ Βοε εκΡεαίΞιε ΓαΗΙααὶΠ`ε εοαααει·1ται·, εεὶατα ααοά Με

τεαΠ εΡΙΓεοΡατα, ααεπ1 τε αεεωει·ε @Με Με τειαοαε 86

ῇαἀὶεΙο ΓΡοΙαιταε Ετ. Νε @τα Ται·οαεαΠε εεεΙεΠα δ6 Πο

Μπα Βα]αΓπτο‹Ιὶ αττω&ειτ1οαΗ:οαε αΙΠΡΙὶαε ίατΙ8εαται· , Ρα·

£τεΓεητὶει τΙΒΜετὶΡτο. ταειαάεωαε :παω Ρτ2©ἱΡὶιπαε , ααοά

εο.τΙ Μαι: Γε1ΈΜτατε Γεααεατὶε Μα 11οΠ:το τε εοαΓΡε&αὶ

εεΡαεΓεατεεξ, εεεΙεΠεε ειπε μαικαω ΓαΡετ Με οΠ:εαάει·ε,

86. όε ΑΙεεεαΠ εΡΙΓεοΡατα τεί-Ροηάει·ε ειι·ο.ταε , απ; παω:

ιιτπΕαΓααε μετα Μπα ι·ωοιπΒαε , εστω επι εοαττονετΠαα1.

εε&ειατε ΜΒΜ τεπα1αειι·ε ΡοΙΙἰκααε.

.Οι ἰἱύ›·ο :εί. Βσέεβ0ΜΜ μεμε Ιπποεεπτἱἰ/ἑεισα‹ἰἰ κίί. αωιο;

ε/ε'αε ε τ ι Ν1 ΗΡΑ πι. ειπετο1.Α
α Αα Η. Τατοαεαίεια ετεἙιὶεΡἰίεοΡαα1.

£βιβωι απὅιιωεαιτἰ.

ΚεεάεεεΠοι· τ1οίἙει· Βοακι11επ1οταε μ: ο. Ιπποεεκτιαε Λαοσ ινα;

Ρεο ααετ1τΒοααι έτατι·Έ Β8ίε:ἰ Ποἔαί-ιε αι·εΙπιε ιΓεοΡί

0 - Ρι·σετει·ιτει επι ασκ ε ινιτειτε ο. Μπα 'με ειπιο.αι

:ιανιτακατ, ατ 86ὸε ΐαΒ]εέΠοαε 3 (μετα Μ) εσ ειιι€6ε , εεεΙε

ΙΜ τω: μΙαπωι οΗεια1ετεε , 86 ε!ε ΑΙετεαίἰ εριΓεορετα,

(μου τε αετωει·ε εδω:: , 86 Γε Με :ειαοαε 86 Ιαά1010- ίμι

-Ηειτατα εΠε εοααιιει·Ιται· , ΠΜ τεΓΡοααετ85. ΙΡΓε Ψ1ΙάθΠ1

εοεἱεια τετκαἐαο°αοἱὶτο Γε εοαΓΡε6Ιαὶ ΡαεΓεατεινιι:: τα ειατετα

Με νεα1Π:Ι , Με εΧειιίωομεω εε.τ1οκαεατα ΡτεεεεαάιΗΕ.

@φα ααατανἱε ατακα αεΙαε:Πιτα τε ίοι·εε εαὶαιαὸνεεΙὶοαε

- Ιε6Ιπεαάααη εκ ιαααΓαεταάαιε τειιαεα 5ε8Ιε ΑΡοΠο116:286

- τε66απτ αοβι·οτααπ , αμα με τε ι·οεανεταατ,- Ρι·εειΒαεαάιΡα

Γατα τεαασ.αιτιααιτει· :ΜΙ ΡτεεΓεω τοΙεταατθε Ρε: ι·:είειπια.

ΜΗ ·Γει·ἰΡι:α τα:ιαδ:ωπαε , ααα! Ρτο:αταΙε εο.Ιεαώε απ αο

.Ωω τε εοαΪΡΒἐἙαἱ τεΡτπἴεατεε αε Ρωα:Ι1&ο. εεεΙεΠατ τω:

Ε.ιωεόΒοαε ]αΙΗταιια οΠεααετε 3 86 (α: Ρτ:.εώθεο ΠΜ @Πεο

-Ρ2.τα τεΓΡοικΙει·ε Ρατεταε. Βο.τατα Ι.ατει·ο.αα Μα Μια Πε

τειαβιαε. 8 ε ·
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Β·Π·ΕΕΑ ΕΠΟΙΙΡΑΡ/Ε ΙΙ.
(γ (.?οαΗι·ιτιατστΙα 5ειαεατΙαε· ΠΙΒααΙΡαΡαε ΙΙ. «Ια

ΓαβΙε6ΙΙσαε εεεΙείΙαε ΠοΙεαΠε α‹:Ι εεεΙείἱατα Ι

Ται·σαεΙΙΙετα. Ι

'Ι - Ποπ” ΘΡΙίεοΡαε $ετναε 5ει·νσΙ·αΙα ΒεΙ νεαεταΒΙΙΙΙ

&αττΙ ΗυοοΝι ΤαΙ·σαεαβ αΙτεΒΙεΡΙίεσΡσ εΙαίσαε

ΠΙεεεΠσΙΙΒαε σααοαΙεε τ11ι)ΠΣΙΕ11©Π€Η8 Ια ΡετΡεταατα.α

φα ΙαόΙεΙΙ νε:Ιτατε εΙεεΙΓα Γααε Ι ΙΙΙ::εΙ·αΙ·απΙ αεΒεατ πω.

πιστα εσταιαεαάαι·Ι , αε Ρτ8.νο1°απι ΙΙσπΙΙααπι ναΙεαατ Ια

σίΙ:ει·αιΙα Ι·εϊΙ·αΒατΙσαε τατΒα:Ι. ΡΙααΙεεεΙΤσι· ΙΙεΙαΙὸεΙα ασ

Χα· ίεΙΙεΙα ιπεταοΙ·Ιαε ΡαΡ:ε ΙτΙασεεατΙαε εσαττονετΙΙαπτ,

ααα σε Ρτα:Ια:Ισαε ΤατοπετιίΙε εεεΙεΙΙκ 86 ί-αΉεόΙ:Ιοαε Πο.

ΙεΙΙΙΙε Ιατετ εατιττ11 ΡαΡεστεε Ιαια ὸΙα αΒΙτατα ε , νεαε:αΒΙΙΙ

Π·ατι·Ι ασΙΙΙ·σ (Ξ Α ο ε α, ι σο ΟαταστεαΙΙ 6ΡΙΓεο(Γο τααε ΑΡσα`

ΠοΙΙεεε δεόΙε Ιεεατσ εσΒασίεεαάακα τει·αΙΙαεα απασαε σουτ

Με.: : ααα: εαα1· Ια εΙαε στείειπΙα Ια ΡΙαι·ΙΒαε ΙσεΙε θαΠΙα:

ττα&ατα εΙΤετ, 86 αεεεΙααι Με αεΒΙτσ τεΙ·πααατα 5 Βσ!εαΙΙε

ατεΙΙΙεΡΙΓεσΡαε , ασΒΙε ΡΙ·τεΓεατΙΒαε, α‹Ι εΙαίόεαι ΡταεόεεεΕ

Έσω ασίΙΙΙ στατΓεατΙαπι πως, εσασαει·εαε Ια όΙ!ατΙσαε ΙσίΙασ

α:ααΓ:ε (ε πΙαϊτσ:Ιεαε αι·αναταπι εΙΤε , 86 πιαΙταε σΒ ασε σα,

Ρεαΐαε ΙΙΙΙΙΙααΙΙΤε. ΡτομεΙ· σαοεΙ ίαΡΡΙΙεπει· ΡσίὶαΙανΙΙ:, α;

ΙεΙεια ΡταεεΙεεεΠσΙ· ασΠει· εααπΙεπΙ εααΓαα·Ι αά Γαακα ΡΙ·αείεα

τΙαπΙ :ενοεαΙ·ετ 866ΙεσΙταα·Ι Ηαεκα ἰπΨοτιετ€τ. ()αΙαε «α.

:Ισια αεσαΙεΓεεαε ΑροΙΙ:οΙΙεΙε ΙΙττει·Ιε τΙΒΙ νεαεΙ·ασΙΙΙ Ια ΜΙ.

Πο , Β·ατει· Η ο σ ο Ται·σαεαΙΙε ατεΙΙΙεΡΙΙ-εσρε , ΡτατεΙΡΙεαεΙσ

__ΙπααάανΙτ, α; αΡσίΈσΙΙεσ εε εσαίρεέΕαΙ Ρ::εΓεατατεε , εεεΙε.

ή:: τα:ε ΙαΠέΙΙ:Ιαπι ΙΙΙΡετ ΙΙσε οΠεαεΙει·ε Ρται·:Ρατατιιε. @Ισ Ια,

.τεΙ·Ιτα εΙΙνΙαο ΙαεΙΙεΙσ νΙαΙα ααΙνετΓαε εαι·ΙΙΙε ΙΙΙΒΙ·είΐο , απ::

πα , ΙΙ·ατεΙ· αΙεΙΙΙεΡΙΓεσΡε , φωτα ΒσΙεαΠε στο ΒαΙαε εσαε

ττσνεΙ·ΙΙαε ὰεεΙΙΙσαε ασΓττσ νσε εοαΓΡε&αΙ ΡταείεαταΠΙε.Ώαπι

αατεπι ‹Ιε Εεε!είΙατ τακ ΙαίΙΙ:Ια ΙατΙσαεε , Γει·ΙΡια , δ£ παπα

πατατα ΡΙατἱιπα ΡΙοειαΙαπω, Ρτοόα&υπ1 Με ταα6Ιεια Ια πω

6ΙΙατα ρτα:άεσεπσΙ·Ιε ασΠΙΙ β€ειτ:ε αΙειασΙΙατ Π α ΙΙ ΙΙ ΙΙΙ-Ι Ρομπ

μΙνΙΙεεΙαπι δ Ια 61αο πτειαΙΐεΠε 0οι1τΙΜΒατατ , ααα! Μετα

ΡδΡΘ
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μι» ΡοΡι: ιιιιιΙειιε Ιιιιιιιε ιι:ι ιι=ι Γιι:ι δ6ΣΙ..€88ΕΟτιιιιι ετιειιιι δε.

«Με ΑΡοίι:οΠαι: Ρτει:Ιειιτιιι. όιΓειιίΠοιιεε 86 ι·0τκι&ιιτιοτιο;,

(αιΡω ΚοιηειρϊιιΠι Ροιιειθ6ιιιιι , Ν ι ι: ο π. Α ι(φιφα: 3 δξ.

οιω.ΝΝιε , ιεοΝιε 8ιιοφε.ιιοιιί , 86 -ιιεοοιιιι

ξΙΙΙ. 8ιΙιεειιτει· ιιιΓΡε&ιε , δέ οιιιιιιΒιιε Μια Με -όιιι€ειια

εκειιιιιιιιιτιοιιο Ρεττι·ει&:ιι:ιε 7 εκ ;:οιιιιιιιιιιι Γιατι·ιιπι Γιιοι·ιιιιτ

εΡιΓεοΡοιιιιιι 86 ιιιιιΙ:8ι:ιιιιι Βιοιιιιιιιει: Ε66ΙεΠεε εΙει·ιεοιιιιιι

ι:Ια:ιενιτ , δι'. £ωμι Γιιι ιιιιιιιιιιιιιιε ι·οΒοι·ανιτ , ιιτ τιιιιι Πο

ιειιΙιε εΡιΓ6οΡιιε , φαω φαιά 86:ιιιεοΡε Βιιτειιιιιοτιιιιι €Ριβ

τομ Τιιιοτιοιιίοιιι εεεΙεΠιιιιι· Γιιιιιιι_ΕΠο ττιεττΩΡοιιιιι και

ΒιιοΓεει·ετικ , 86 άι:Βιταιιι·ιιι κεν:ιετιι:ιωι ειιΙιιΕκιτειιτ , απ:

ιιΙΙο ιιΙιτειιιιε τ6ιτιΡοι:0 Μι Χοπ. Δ Ν13ι οιιιτιιιιι , φι τιιιιιι:

Βοιειιίι εεειείια: Ρ4°2ΒΓιάθβ2τ , 8.ά μια ιιίιιιιι ΒοὶΟιιΠε €Ριβ

©οΡιιε ειΓΡιπιτει. Αὸ Μακ ν€το ΒοιειιΠε ιιιιιιΙ , φαι :αποφ

ΓιιΒιιιιιιιιιι Εοι€ετ , κεΓΡοιιιεΙ6:Βειι: › ιι6;ο_ Ρ:ιττοιιι Γιιιιιιι ει!ιειιιιιιι

_Κοιιιο.ιιι Ροιπιθειε ειιι&οι·ιτειιε -τιιο,ιιι μπω Οοπιιιιιιιιιαιω

ιι:ειφε οοιιίιΙιο , φοιιιιιιιι ιιι Μια μαπα , Βόετ ιιιιιιΒιιι_

6ΠΓΡοιι€ιι6€ Βοιιιιιιο Ροίιτι ., ὰ νι:ι ν0ι·ιτο.τιε ὸενιειι·€ Νεο ΡοΕ.

ιιιιιιιιε, Με ά0β€ιιιιιε ι ειιιΠιεττι Ριε6ά66€ίΓοι·ιε ιιοΐὶτι ν0ί-ΒΒιιε

ιιιΙι:ετειικε , ω ε:οκιΓοιΤιι Η:ιτι·ιιιτι ι:ιοΠ:τοτιιιιι ()οΝ ΕΚΑΒ!"

5ειΒιιιοιιβε , ΙΜιειιι ΤιιΓειιΙ:ιτιειιΠειΕάιι φωσ: 8ΡιαοΡΘ.

πιω , Η Α ι ιι υ Νο ι ΤοΙετειιιι ειιεΙιιοΡιΓεοΡι , Η ιι Ν ιι ι οι

ννιιι:οιιιοιιΒε , Πι ο ε κι ι Αιιά68ανειιίιε , ]οιιΔι Ν Ν ι ο

Μει:ειιίιε , Ν ι ο ε ι ι. ι ΗεΙιειιΠε ,_ δέ Ρ Η π. ι ιι ι> ι ΒαιοσειιΓιο

- 0ΡιΓεοροι·ιιιιι , Ο ιι ιι ο ο κι ι $ειιιθαιτ ΜΜΕ Ττ:ιιιίι:ιβετιιιιε,

Ριετιιι Μωβ Ροτειιτιιιιιιε , Τ Η ο Μ Ε. 5:ιιιέιι νιτειΙιε_,

θ ι ι. ιι ε κι· ι ΜΜΜ Μεικι , Ο υ Πιο Ν_ι ε: 5:ιιιέιι Ι.ειιι·ειιτιι

ιιι Πο.ιιιαΓο Ρτ8Πητετοτι1ττι · εικιιιιιιωω. Ο ιι ε ο ο ιι ι ι

-. 8211&οτιιιιι 5ει·8ιι 86 Βιιο6Ιιι , ·ο11ι3οΝιε διιιιέΗ Βοοι€ιι

ω νοιιιιιι φταιω , Ο ο ιι:ο Ν ι ε 56ιιιέι:οι·ιιιιι (Σούπα: 86 Πα

ιιιι:ιιιι ,Ο 6: τ ιι ν· ι Α Ν ι ΜΜΜ Νιοοιιιι ιη οιιισειε όιεισοιιο

πιω οιιι·ιιιιι:ιιιιιιιι , Ρ ιι τ ιι ι ΟΙιιιιιιι6ειιΓιε , Α ιΝι Ε κι ο ι 88η

άι ]ιιιιιιιιιΤιιτοιιειιΠε , Β ε ιι Ν ε κι ι Νιι6:ιτιοιιίιε :ιΒΙιατιιιιι,

Ρε τιιι Ρι·ιοτιε διιιι&:ι: Μειι~ια:.άε ()αι·ιται:ε , ιιοΒιιιιιιιι φα

φε Κοτιιαιιοτιιτιι , Ο Με Ν ο ι ι Ρτειιι€ειιτιε Ρ8.ιι€ττι , 86 ΟιιιεΝ..

ι οιι ιι6Ροτιε ειπε , Ι..ιε ο Ν ι ε και Ι.εοιιιε , 86 Ριετιιι Ποιιι

τιοΝι ε, τιιιι·ιτοι·ιιιιιφε ο.Ηοι·ιι·τιι , τιιιιι 6Ιετιεοι·ιιιιι , φαω

18.Ξεοι·ιιιιι , ειιιιιάειτι &ιιτειιτιαιτι 8888 ΑΡοΡιο1ιαιε ιιιι&οιμ

- Ι.



ιι. · πι: οι· αν 'κι ιιι·ιι =ιιυ ε:

απο ιιοΒιε ὲΒεο εοτιοοΙΤο. οοιιί·ιτπιεινιιιιιιε , 86 απο το οιιἑιΒι

Τιιτοιιετιίειιι εεε!εΠατιι :ιο ιΡίοι·ιιιιι εΡιιεοροτιιιιι οΒοεΙιοιι

-ει:ι οι·οοτιει ιιιο.ιιιι Επι· # ΒιιειιΙιιιιι ιονείΗνιιιιιιε. ΡωςιΡιειι.

τα: μπει οιιιΓάειιι 1οιιτειπιεε τειιοι·ετιι 5 πι: απο ΠοΙειιΠε_

οιιαπι ιιοινο:Π εΙοιιιεεΡε Βιιιιιιιιηικ ειτοκιοι·ιιι εοιΓεοΡι ι Τζι..

ι·οτιεοίι εεεΙοίῖω τειιτιοιιο.ιιι ιιιετι·οοοΗ Ρι·οιπικ Γιιοιειεεο.οτ,

-86άεβιτειιιι οι οΒοάιοιιτι:ιω πε ι·ενεςειιτι:ιτι1-ΙιιιιιιιΙιτοτ εκοι

-Βειιιιτ. Ηοε τειιιιειι ιιιοιιοι·ο.τιοιιοΙι:ιοιτα , ιιτ Γι·οτει· ιιοΠ:οι·

·ΟΑΠΗΠΒΕ15 ΠοΙειιΠε οΡΙΓεοΡιιε , οιιο.ιιιιιιι ειεὶειιι εεεΙοίἰειτ μα;

Βιοι·ιι: , ΡειΗΒιιιιι Ιιιιοε:ιτ, δ6 Κοιιιιιιιο Ροιιτιιὶει ω.ιιιιιιιι ΓιιΒ

Ραμ: ε Ροίι ιΡίΐιπι νει·ο ιιιιΠιιε Βο!ει·ιΠε ειιιΓεοοιιε :ιο μι

οι ιιΓιιιιι σ.ΓΡιτειτο Ριι:είιιιιιιιτ : Γεεἱ Πειιτ μπι εΠάιιιιι Μι , Το

ι·οιιοιιΓεπιι εεεΙοΠειιιι Ρι·οοιιιιτπι ιιιοττοΡοΙιτιι τ80οεζτιοΓΕ:1τ·

86 ι·ενει·οοτει· οι οΒοοιειτ. ει οιιιι @Και ιο Βιτιιτιιιτι εεεΙε

Πειθ:ιεο. ΓεεειιΙο.ι·ιίνε Ρει·Γοιιιι Ιιιιιιιε ιιοΡαεε ιὶιθῖιιιιιοιιιε Γεω

“οικω Γειοιιε _ εοτιττει. απο κοπο τετιιοι·ο τειιτεινει·ιτ 5 Γε.

ειιιιιιο τοπιονο εοιιιιιιοιιιτει 9 Η ιιοιι Γο.τιειΕι&ιοιιο €0118τιιιι.

-οιιιειιόεινοτιι , ΡοιεΠ::ιτιε ΙιοιιοιιΓοιιε Πο ιιιΒιιι::ιτο απο”,

ι·οειιιιοιιε Γε οΙινιιιο ιιιοιειο ειιιΙιειο οι: ΡειΡετιιιτ:ι ιιιιοιιιτειιτε

εοιζιιο(αιτ , 86 ὁ. Γ:ιει·ειτιΠΐτιιο Οοι·Ροι·ε 86 5:1ινέιιιιιο Πει δζ

Βοιιιιιιι “Κεάειιιτο:ιε ποιοι ] εειι Ο Η κι" ι αΙ·ιοιιο.Η:ιτ,

ειτοιιο ιο ειιι:ι·οπιο εΧει.πιιιιε ιιιιιιιεω ιιιι:ιοιιι ΐιιοι:ιεεειτ. οι

·ίει·νο.ιιτιοιιε ιιιιτοπι Πι μι: Βοπιιιιι ιιοΠτι ]εειι (?ιιιιιετι

οιι:ιτιιιιιε 86 Με Πιι&ιιπι Βοιι:ε ειέΕιοιιιε Ροι·ειΡισ.ιιτ , 86 :ιοιιά

Διίιτιάιιιιι ιιιάιεειιι οικι:ιιιιο. εετεττι:ε Ρ:ιειε ιιινοπιιιιιι:. Απιειι,

Αιιιοιι. Αιιιοιι. ·

5.Ρετιιυε. 5.·ΡΑυι.υε. 5

Σ ο ο ι σε ο Α°Ρ ιι ΙΙ. ' Ι.οειιε τοοιιοοι·ειιιιιιιΔιίει

οίιοιπιε Πάσιο , Βοιιιιτιο 9 τιιι(οτιεοτό.1ειιιι Μαιο. ·

Ε ο ο Ι. ιι οι ιι ε ε:ιτΒοιιειε εεειοΠτε ε ιΓεοΡιιε. 55. ·

ι Ειςο Ο οτι ιι Αυ ιι ο 5ειΒιιιειιΠε εοιίἔοοιιε 55. ·

·ι- Εἔο ΤΗ ιι οι: ενο :Νικ 5. ΚιιΗιπε ειιιΕοοιιε 55.

κι Βιει.ιιιιε ΠΒιι€ι18, οσο Τιιτοοειι(-ειιι εκειιἰερἱἴεοριιτιι 5ιιπιπιιιε Ροιιιιίειι ιΠωιι

νἰι οι· οοιω, ιιιιωιι6, 66 Τι·εειιοκιιίι εεεΙείἰἰι , Γεινιιιιιι ειιιιπιιιιιιιι ἰτι :ιτεΙιὶ

Φἰε εεειεΠιι: Τιιτοκιειιίιε ρΙοιιιοειι. :Ικα ιιιιιοιιιιιιε ειιιιι Με ιιιίεειρτιοτιε.

.4»ω ΙπωυιωίωιΒ ΒουιΜέιω ιι ε κ ι. ι ν. Ι.ιαΜ.ι μι” Η. Επ·ι·υ|ι'ι·ιά: Κουκ ιι”

δύο 5ΜΜΗ ΑρσβοΙιεΔ .Μο απ» οποία “ΐι$ Πεπω Τιασκευβιω ει:ι:ίυβιω είε [ιώιε·

ει”. ΠοΙσπ_β.ι π:ϊιβε , ό» Ττεξοι·ειιβ.ι· , ό· Βι·ισσουβι , μ: Μαιου» ΒουιΕπὶ Χημικό·

Τιωιποπῇι ιιισβέιιιιψομ. 1.οιιΒιιιιιιιιι: πιο ΜΝ: _ικάεπι ιιιιιιαι ειιπι ιιιΒιιε ροΠἰ-

' ιειοι.ιε.



ΙΝ ()ΑΠ8Α ΠΟΙ.ΕΝ8Ι8 ΕΡΙ8ΦΟΡΑΤΠ8. 8;

ή· Εεε Απ. Β ε ιι ι ευ ε Ηο!!:ιεεΠε εε!ΓεεΡιιε 88.

“Ϊ Εεε Ι Μ Δ ιιιιε Τιιίε.!ειιιιε εΡ!ί`εοΡι1ε 88.

Τ Εεε Ρ ε τ κα ε Ρι·εεΒγτει· εειι·ε!!ικι!ιε εε Τιτιι!ε Ρει!!:οτ!ε 88.

Τ Εεε Τ Η ο Μ ιι ε μεε!ητει· εεια!!τιο.!ιε Τιτιι!ε νε!!:1ιιιε 88. -

Τ Εεε θιιι:ειιτιιε εεεεεγεει· εειι·ε!!εο.!ιε Τ!ειι!ο 8. Μπιτ! 88.

_ π. Εεο ΚΑΝΕΜι1ε Ρτεε!ητετ αιι·ε!ιιι:.ι!!ε ε!ε Τ1τιι!ε8.8εεε!ιειιι!

_ κι (?α!!ε πιοιπε 88.

ξ! Εεε ΜωτειιΕυιιε Ρι·εε!ηι:ει· εειι·ε!ιιι;ι!!ε Τ!τιι!ο 8. 8:ιν!ιια 88. ·

]' Εεε Α ιι ι ι: Μετα ε ει·εε!ητει· εσ.τε!!εε.!!ε Τιτιι!ιιε 8. Απε..

Π:1Πα: 88,

Τ Εεε Ο ιιΕεε μη” ε!!ο.εοτιωι εειι·ι!ι:::.ι!!ε 88. 8ει·εἰἱ

δε Βο.εε!ιι 85. ν

Τ Εεε Ο ε τ Α ν ι .ι »κι ε άιο.εοπιιε αιτε!!ιιο.!!ε 8. Νιεο!ειί

ω εειι·εει·ε Τιι!!ιειιο. 88. ·έ! Εεε θιιιεε 1ο Κοιιιειιιο. εεε!εΠε α!τει:!ε Μι·ιι!!ετ ν

Ιππ!!ειιιιε 88. ι .

Τ Εεε ] ο Η Δ Ν Ν πε ε ε!!ειεεειπε εειι·άίωι!!ε 8. Αά:!ειει 88.

. ΐ Εεε Ο ιι ε ε ο ιι ι ιι ε ε!ιεεειιιιε εειτε!!κιει!ιε 8. Α.ιιεε!! 88.

-.Ϊ . “Ϊ Εεε Η ιι ε ο Κεωειεεε εεε!εΠεε ά!ειεοιιιιε άι βαθια

Ι.ιιε!ει Μι ΗοτΡ!ι€8. 88. _ · _;

Β:ιτι1τιι Ι.:.ιτετ:ιτι!ε Ρετ :πωπω Βωιοπιε εειΡε!!ε.ει 8: ΚΑΡ

2οτΞε Ιε!!Βιιε Με!! Ιτκ!!δ!:ίο11θ ν!!. Ιιιεειι·πειτιοε!ε Ποειι!ειαιτ

.Με Μ ε:: π. ι ν. Ροιιιι5εο.τιιε νει·ε Ποιιιιι! Ι.. ιι ε ιι Γεειιιι‹!ὶ

μμε εεεεετιωε, _ . ε

.-.__..-8.-._......8--..--.-..--.-

Ι.σειι ΡΑΡΑε ιι. ει>1ετο1.Α π.

Αε! Βι·ιοεεεΓεω δ: .Ττε!:οτειι&ω εειίεοΡοε.

ζ|1Μιί·υίι ω: ώ ε!υεάίεπτία :εφερε εε· εσείο]λο 17οἰεπ|ῖρ·ωκΜΜ

θετιενετΠει, φα εε επε!ετιετιε Τιιτειι€ιιΠε εεε!εΠεε

ε: Πε!ει:ιΠε ειτε: εοτυπι Ρε1!!οτθε ε!! όιιιτιιιε ειειαιτε. α

ειι:ι!!ιει· ιη ιιεί!ι·ε. Ρι·:είεετια οι·ε!ιεε !ικ!!ειατιο @Με

Μ, Ηετετιι!πειτι νε!!:τ2 Βτεν!τετ όιαιττιι15ιετιωειεόιιω. Απ.

ι!!ειε ειι!ε!επι ιιττιιιίεεε ριιι·τιε ι·ει:!ει·ιιΒιιε , 86 !Μρεό!ιε Κο.

π12.ποτυπ1 Ρειπ!Ηειιιιι ει·ινι!εε!ιε ει·ε:ειειιε Π ιι 1: Α κ ι εεε: ,

ει! εεε ωειιιιίε!!ε εοετιεεεειωι· , ειιοι! Μαη εεεο.ιΡε επι!.

υ



88 -“ 'ζ=Ή6Έ- Τ"Α 5 ετσι-ει ΪΪτΨ · τη

τειε τιιιιι.5ι·ι (σε φαω ετιειτιι Ιεεετοτσσι Γσοτσιιι Ρι-εεωισ

όιΓεσίΠοτιεε86 τεττιι&:ιτιοιιεε εισιωνιτ , σε :πιο Ι)οΙειιΠε

εισε.ιιέσοστετι Βτιτειιιιιιεε ειτει·ιοι·ιε τ-Ρια:οΡι , Τστοιιειιίετι1

-εεεΙείΞειιι οι·οοτιαιιι είε ιιιοττορο!ιιιι τεεοσιιοΓεετειιτ , 8;

6ιεοιτειιιι” ει"τενετειιτιειιιι ει6Ιιιοετειιτ , τισΙὶσἴσσε ΠοΙειιΠε

εοιΓεοΡιιε Ροίτ Ετσι. Ι. τι κι) ι οϋιτσιιι στι σίσιιι ΡειΠει ειΓΡι

τ:ιτετ. Πτισε ιιοε Ιιτιοιτο ττειττίιιιι ιιοίττοτσττι εοιιίιΠο , εισβ

» άειιι ΡτωεωΙ'στιε ιιοίττινείτιειιε ιιιΙικι·ειιτεε , ε:ιιιισειιι Γετι..

τειιτιεισι εισάοτιτ:ιτε 8ετιιε ΑροίτοΙιεα Ητιτιεινιιιισε , 86 νετιε.

τσοι!ειιι ττειττειιι ιιοΓττσιιι Η σ σο σε ισ ΤστοιιειιΓεττι ετ

εΙιιεΡιΓεοΡσιιι σε ιΡΓοτσιιι εοιίεοΡοτσιιι οοεάιειιτισ Ρτοοτιει.

ιιιο.ιισ ει· Ιιο.εσισιιι ιιινείτινιτιισε. Φοεττεει :ιο οΒειιιειιτισ

ΒΦ°ΙΒΖ°ἔ€θ;- 86 Με σιτε ει:εΙεΠο: * 86 ιοίισε ΠοΙειιΠε εισέτοτττειτε ιιοΒιε

στ” εΡἱίξοΡἰ, ει Πεο 6:οιι6είΤε νοε ειοΓοΙνεστεε , Ρετ ειι·ιοίτοιιεει νοΒιε Γοτιτιτα

ττιειιιτΙ:ιιιισε , 86ΡετοΒεσιεστιαιιι ιιιισιιΒιιιισε , σσειτειισε ει

εΙειιι στεΙιιεΡιΓεορο δΐ εεο!είιεε Τστοιιειιίι οοεσιετιτιετιι 86

τενετειιτἰειιι εκιιιοεειτιε. @ιι-αἱ Η εοιιτειιιτοτεε εΠε Ρτεεΐστιι.

ίετιτιε , ίειιτειιτσιτιι , εισειιιι το νοε εειιιοιιται εεοσιτστε Ρτο

τιισστεινετιτ , τιοε , εισθ:οτε Ποιιιιτιο , τ:ιτειιιι 1ιειοεοιιιισε. Πε

τσιπ Ι.:ιτεταιιιε ισιιισε Με.ιι. 9 _

 

Ι.ΠΟΙΙ ΡΑΡ2]Ε. ΙΪ. ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α Π.

Αά Οεισττιάστιι (Ζοττιιτετιι Βτιτειτιτισε 8: Ηειιτιοσπι

ττειττεττι εισε.

Όι· σο» ἰωμἐἰαστ ερφορο.ε ΒτΪΜΜΙΪιΟ @ἐστί Τω·σωπβ -

κ6!εβιο.

ΕΠ στι: ε ΕΡἱΓ€οΡσε $ετνσε δεττοι·στιι Βει. Ι)ι!ε&ιειιι

ΟΙιτιίτο ΜΙΒ Οι Α σ. ιΠσίττι οοιιιιτι Βτιτο.ιιτιι€ε , 86 ΗΕΝΞ.

Γτιιτι·ι εισε, 86 Βειι·οιιιοσε Ρετ ΠοΙειιΙεττι , Βτιοεετιίειιι,

86 Ττε6ΙιοτειιΓεττι ετιιΓεοΡετσε 6οιιΓτιτστιε , ΓειΙστειιι 86 ιιτιο.

ΠοΗαιτιι βετιετιιέτιοιιειιι. ο

- Πτιινετίιτειτι πίττα: ιιοτσιιι Με νοΙστιισε ομοσ. Ι·.τετετ τιοίτετ

Οι. ΠοΙειιΠε ετιιΙεορσε ΡτκόεεεΙΤοτι ιιοίττο ίεΙιειε ιιιετιιοτια:

Ρειοκ ΙΝΝ ο 6: ε Ντ ι ο ιιοοιε Ρτεείειιτιοσε σει:Π·σε είτ σι αισ

(ιι , σιτε σε ΡτεεΙειτιοιιε ΤστοσειιΠε εεεΙε σε δέ ίσΒιεᾶιοιιε



ΙΝ ΠΑΠΠΑ ΒΟΕΕΝΒΪΠ ΕΡ18ΩΟΡΑΤο5. θ;

Βο1εοΠε ιοτει· ιΡίοιο δέ νεοει·αοιΙειιι Π·αττετο οοΠτοοι Ηο.

.ΤοτοοεοΓειιι ατεοιεΡιΠτοΡοοι οι τΠνετΠε Ιοειε (ἰαΠἱα: α8ι..

τατα Πιιεται:, Γε οιτοιοιιι οτανατοτο ΠΠΠε, 86 @απο εκΡεο

Πιτ ΓοίτιιιιιιΠε. Οιιιιιε Ιειοοι·ιοοε 86 εΧΡειιΠε ιεΙειο Ρι·κεΙεεεΠ

Γοι·-οοΠετ εοιοΡατιεοε , @και ετιτιοοετο Γοαοι Ρταετατοοι

ίτατι·ειο οοΠι·οοι Ηο. ατεοιεΡιίἔοΡιιοι αό δεόεοι ΑΡοΠοΗ

απο ενοεανιτ, οτ οτταοιιε Ραττε ΡτατΓεοτε εαιιίαοι αοτΠτετ,

86 άειοιτιιτο Ποετο ιοιΡοοει·ετ. @ιο ιοτετιιο όινιοο ιιιεΠειο

νιαιο οοινε:Πε εαι·οιε @οπο 3 Νοε οοι , Ιιεετ ιοάιδοι,

εΠΓΡοοεοτε Ποτοιοο Ποτ ΠοεεείΠοιοε , οττοοοε οοίττο Πε

εοοΓΡεέτοι Ρται:Γεοτατο , εατοοεοι εοοττονει·Πατο Ιιοε οττΠοε

ὸιΠἰτιινικοοε. Αοοιτιε οοιτΙειο ιιτι·ιοίοοε Ραι·τιε τατιοοιΒιιε,

δεῖ ιοΓΡεότιε Κοτοαοοτοοι ΡοοτιΠειιοι Ρι·ινιΙεειιε , μπει οι:

Πτοαιιι ΡαΡ:ε, οι οιιο τοαοιΠείτε εοοτιοεβατοτ , οιιοτι ι επι

Ραμ ΡοΠ: οιοΙταε απο ιο Πια , οιιαοι οι Ι.εεατοι·οιο Μο

ΑΡοΠ:ο!ιεατ Ρτ:τΓεοτια εΠΙειιίΠοοεε 86 ι·ετταθ:ατιοοεε μια

νο , οτ τατο Ι)οΙεοΠε οιιαιο ετιαιο Βι·ιταοοια: ειτετιοτιε εΡιΠ

εοΡι Τοτοοεοίειο εεεΙεΠαπο ΡτοΡι·ιαιιι οιεττοΡοΙιιο εΠ`ε

_τεεοεοοΓεετεοτ , 86 οεΙοταιο ει ι·ενετεοτιαοι εκΙιιοετεοτ,

ο οοΠοίοοε ΠοιεοΠε εΡιίεοΡιιε Ροίτ Κοι.ΑΝοι οΒιτοοι ατά

ιιΓοτο ΡαΙΙεΙ αΓΡιται·ετ. Ποοιοοε ατι Εεεε ΒοΙεοΠε οιΙιιΙ τα

τιοοε Γοοοικοοι τεΓΡοοοετετ , οεε Ραι·τειο Πιαιο Ρετ αιιτΙιεο..

τιτ:α Κοοιαοοτοιο ΡοοτιΠειιτο ΡτινιΙεεια τοει·ὶ ΡοΠετ 5 Πα

Βιτο βασικο οοΠτοιτοιο εοοΠΠο , ειιιΠόειο ΡτεεοεεεΠοτιε

οοΠττι οποιο ιοΙικτεοτεε, εαοιάειο Γεοτεοτιαιο αοέτοι·ιτατε

5ειΠε ΑΡοΠτοΙιεεε Πτοιανιιοοε , 86 νεοεταΒιιειο Πταττεοι τω

Ποιοι Ηο. ατεΙιἰεΡιΓεοΡοιο σ τιε ιΡΠοτοτο εΡιί-εοΡοτιιτο οΒε

ό.ιεοτια ΡτοΡι·ια τοαοο Ρετ ΒαειιΙοοι ιονεΠΜτοοε. @Πα οι

τοι·βοοοι·οοι Ρι·ιοεΙΡοοι είτ δαο&αε Κοοιαοαε ΕεεΙεΠεε Πα..

τοτα ίετνατε; Ρετ αΡοίτοΙιεα Γει·ιΡτα οοΒιΙιτατι νεΠτα=: ιοαο

όαοιοτ , :ιτοιιε οι Ρεεεατοι·ιιτο τετοιίΠοοεοι ιοιιιοοιοιιιε,

οοατιοοε εαοιόεοι Γεοτεοτιαιο , α οοΒιε εοΞεοτε ιοίτιτια Ρι·ο

ποοΙ8ατατο 3 ιιετ1οαοιιαιτι ιοιΡεοιατιει Γεεὶ οτ Ρι·ατίατ:ε εεεΙε.

Πε @το όιέτο ατεοιεΡιί-εοΡο 86 εεεΙεΠατ ΤιιτοοεοΠ , ·ταιο

Ροα1°ο Νοτια ιοεττοΡοΙι τενετεοτετ οβετιιαοτ Ρατιεοτει·

οίτιοεατι5. ΝοΠι εοιιο ιοιοτια ιτι·οδατοτ εοιο ΠοἔιιΠε εε.

εΙεΠιε 86 εεεΙεΠαΠιειε ΡετΓοοιε εὶεοιτοε Ιιοοοι· 86 ι·ενετεοτια.

_ειιοιΒετοι·. ει οοιε εοιιτι ε16!ειο ατεΙιιεΡιΓεοΡο οι Ιιοε εοοε



86 Ά Ο Τ' Α ν Α Κ. Ι Α

ττο.τΠοετο ΡτετΓυτηΓ€τἰτ; Γουττητηω φαω ὶη ευτη τηηοηΙερ

αηυττο.τε ΡτοΙΠαΙ€2.ν€τίτ , ηοε ειυότότε Ποηηηο απατη Ντε

βεβυηυε. Πετυπι Ϊ.8.τθτειηἱε π. ΠαΙοηόειε ]υηη. .

ΕτΜΞΕΝιτ ΡΑΡ/ε πω. 13111. τω:

· ΟοηθτητατΞνει 5εηττηττετΙ.υεηΡε ει:ΙΙ.τη €τειττειτη

α:τ:ΙεΠε Τυτοητηι .

 

Ποεπτυε ΕΡἰΓ€οΡι18 $ετνυε 5ττ·νοτυιη Βεὶ νεηετ·ττ4

ΜΗ Β·ειτττ Η η ο ο Ν τ ΤυτοηυηδατεΙυεΡτΓεοΡο , εῇυΙ.ζ

εμε Γυα:είΐοι·1Βυε αιηοητεε ΓυΒίτὶτυεηὸἰετη Ρει·Ρετυτιτη,

@Ηττα δ: τεττΙοηΙε οτάο Γυο.άετ , ιιτ τ1υτ Γυτι όεΙΜε..

τετ εἰ ίυεσοποτ$Βυε π12.ηάειτα ίἔτνπτἱ @η άετ:εποτυτη ίιιοτιππ

._νοΙυητητοπι δέ Πειττ1τ8. ευίτοτΠο.τ. Ρι·εεόεεεΠοτ Πτ1υτάετη τω.,

Ποτ· ?ΜΜΜ τηετηοτἱεε [ΗΕΗ. Ι τι η ο τ: Ε Ν τ τ υ ε τ:οηττονττΠειω,

φωτ άς Ρι·:σεΙειττοηε ΤυτοηεηΠε εεεΙε:Πεε δε [11[3]Β6Η011θ Βο..

ΙθηΠε ηπα· θετιιιη Ρ:τΠτοττ:ε @τη η1υ ηΒἱτυτο. τα, νοηετηΒΜ

Έτειττ·τ ηοίττ·ο Ο Α. τι τ· η τη ο ΠητηοττηΠτΡΙΓεοΡο , τυηο Αρα.
ίτηΙτατ εωη Ιθεειτο εοεηοίσεηόηητ Π, ττ:τηι1ηαηάητηηυε τσιπ..

πηΠτ : τητα αυτι τη τήυε Ρτη:ίτηττετ 5η ΡΙυττΒτιε Ιο€Ιε θηΙΗετ:

:ατάκα εΠέτ',-8: ηετάυτη Με @υπο τε·τηττηατη , ΒοΙ€Ω..

Ιβ ΜιυφτττοΡυτ :τά ε:]υΓητ:τη Ρι·ετάεεείΐοι·τε ηοΠι·τ ΡτιεΓεη.

ττ:ιτη νοηττ , (ΟΠ(ΙΠΒ:€118 τη. ὸ1Ιηττυηο ὶΡίἱυε ατυΓα: Γε τηυΙτο.

£16η5 €τειντιτυηι εΙΤο , 8ττηυΙτετε οβ Με τΧΡτ:ηΓειε ΓυΜηυτΠε:

.ΡτοΡτετ ττυοά ἴυΡΡτΪΞεὶτετ ίτυΙανίτ , υτ τάση ΡΓετά6τ:είΤοτ

ΜΜΜ· €ειητάτη1 αιυίηιη η Ιἰιειιη Ρι·σεΙτηττητη τενοοεττετ, δε

ὸοΒ1τυη1 Εηετη ηηΡοηετττ. (Ϊι1]ι1ε Ρ€τἱτὶοηἰ ηττ1υττ:Γεεηε ,

8ΡοΠ:οΗΟε Πττττ1ε Ματ Ρτεεε1τησηόσ τηηηὸηνττ, υτ ηΡοίτοΗ..

Φο το εοηΓΡτότυ1 Ρτετίἔητειτττε , ετ:οΙτΠε τυω ῇυίτττηιητ Γυρω·

Βρε οίτσητΙοτε Ρι·:εμιτητυε. @ο τητετττη όΜηο ῇυἀ5οὶο

νιειτη υητνετία εητηἱε ἰηἔτ€ίΤο , ττιητ τη , Ηπα 3ΙΟΜθΡΜΞΟ·

τη: , φωτο ΠοΙ6ηΠε Ρι·ο-€τυΓάθη1 Φοηττον€τΠω όε·ε1Ποηε

Ρτετἀ€€€σοτἱε ηοΙτι·τ Μετα τ€€οτἀε1τἱοηἱε Ραμ: Ευ τ:: ι νου

εοηίΡοότητ Ρτ:τ:ίτητο.Ιτίε. ()υτη ευτττη τυο τ:α:ΙεΠέτ τω: 3υΡττ

ότι τετἰοηττε, Γετ·ΙΡτο. , «Στ ειτηιιτησητη ΡΙυτττηει ΡτοάιυηΠεε;

Ρτοτὶυέτυητ τη τετηότ:τη ἰη ηταΠτιτη Ρτπὁεεεποτὶε ηοΓττὶ Μ

τα τητιηοτὶευ μην: Όμωτητ ΡτΜΙεἔἱυτη Φ τη τ1ιιο ηπιητέ
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?Πείτε εοαειαεΒεται·, φοιτ Μετα Ρα τι ΡοΠ ιααΙεαε αυτια τετ

έα ί-αει δζ 1εεειεοτατα εειιιια 5εάιε ἔξΡοίΪ0Ιἰ©ατ Ρτατωττα ατε

ΦαΠἱοαεε 86 τεεταότατιοαεε , τεττΡω ΚΟΠΤ8-ΠΟΦω ΡΟΠΕι6

εαταΝι6:οτ.Ατνι εΙιεεε οαακατε ΕΕ0Νιε ιιο αε
ο τ Π

110αι ,° 86 Ο τι ε ο ο τα τ ΓεΡειιαι εΙιΙιεεαι:ει· ιαΓΡε&ιεθ 86 στα..

αιΒιιε Μαι: ιατΙε ε1ιιι€ιττιτι ετ6ειταιαειειοαε Ρεεετα&αειε , ετε

6:οιαιαααι Π·8.εταττι ί.αοταια εΡιΓεοΡοτατα , 86 τααιτοτα!Π Και

Ματια: εεεΙεΓιτε εΙετιεοταια εοαΠΙιο αεει·ενιε , 86 Γετ·ΙΡει αι

1αααιιαιαε τοΒοτεινιε , ατ επτα Ι)οΙεαΠε, φαω εεεετι αεια

Φε ε Βτιτειααοτατιι εΡιΓεοΡι ΤατοαεαΓετα εεεΙεΠειτα Γατιττι

ε ε ιαεετοΡοΙιτα τεεοΡαοίεεεεαε , 86 αεΒιετιτα ει ΓεταΡετ

τενετεαει:ιαι ετιαιΒει·ετιε 3 αεε αΠο αΙτει·ιαε εεταΡοτε Με

Β ο τ. τ. τικ ο τ οΙτιτατα 3 φι εααε Ι)οΙεαΠ εεεΙεΠεε μα: Με.

Ψ.Βειε, τω ειΠει αΓιιτιι ΒοιεαΠε εΡἰΓεοΡαε αΓΡιτατεε. Αα απο

νει·ο 13ο εαΠε αιΙιιΙ φοὸ ταειοαε ία φωτα εΠει: , τεΓΡοιίρ

καει αεε Ρειττεια Γατιτα αΙιειιιαε Β6οτταιαι ΡοτιειΠειε εια6τοτι

εειι:ε “ται Ροεαιε, φωτια ιταφε αετιαΓφε Ρατειε αΙΙεατιτιο..

αιΒαε , 86 ΓετιΡειε Κοταεαοτατα ΡοαειΠειιτα ε:: Ρειττε Τατο.

-1αεαΠε εεειεΠεε ΠιιαιοΓε ιαΓΡεθ:ιε, ΡτεεΠιεαε ΡτπάεεεΠοτ· πιο.

Πει· Ρο.Ρο. Ι.ιι ε: τ α ε εοταττιααιωεο:εοαΠΙιο τα εοαΐείΓα Πα

ει·ατα Γαοι·αια εΡιΓεοΡοτατα , Ρτεεανεετοτιιτα , 86 όιαεοαοεαια

αιτάτααΠατα , 86 τααΙεοτατα σ.Ιιοτατα αοΒΗιατα Κοταειαοτατα

ετνιαττι 9 εειαό.εια ίεαεεαι:ιατα ααθεοτιεο.εε αΡοΡτοΙιεα εοαΠι·..

πανι” 86 ετιτα εε , φωτ ΤατοαετιΓεα·ι εεεΙεΙιτιιτι ἀεὶ Γο

τατα εΡιΓεοΡοτατα οβεό.τεαειο. ΡτοΡτια Ματια Ρετ βειεα ατα

ιανεΠινιε. -·ΡτεεειΡιεαε απο. εταίζετα Γεατεατι:ε εεαοι·εια ύ

αι: ααα ΠοΙετιΠε Ρ φειτα ιιαινετΠ τιειαεεΡε Βι·ιεειααι:ε είτε,

ιαοταε ιΓεοΡἰΤατοαεαΠ εεεΙεΠ.ει: εειιαααειτα ιαεεεοΡοΠ Ρτο.

ο τα Γαζιαεεατιε , 86 αεΒιετιια. ει τενετεαεαιττι Βαται!ιεετ εκ

ιβε:ιαε , ααΠαίααε αε εεεετο Ι)οΙεττΠε εΡιἴεοΡαε :τα ΡαΠει

αΓαια αΐΡιτατε Ρι·:::Γατααε , Γεεϊ Πειτε μια όιθ:ατα είε, Τατο

αεαΙεια-εεεΙεΠατα ΡτοΡτιειτα ταεετοΡοΙὶα·ι τεεοεαοΓεειε , 86

τενετεαεετ ει οΒεαιατ. Νοε @Κατ φτ, Πεει: ἱαεὶὶΒαἰ , τα

ίεάε ιιιίτιει:ε αιΓΡοαεατε Ποταιαο εοαΠιεατι , ὁ. ντα νετττ:ιειε

ι1ενττιτε αεε νοΙαταιιε, τιεε αεττετααε , εοταται!ετα Ρτπάεεείζ

ίοτιιια αοίττοτιται νείτιαιτε ιαΙιεετειπεε, εαιαάεπι ίεαεεατιειτα

δειΠε ΑΡοΠοΙιεεε αατΞεοτιεεεε αοΒιε ὲΠεο εοαεείΠι εοαΠτ

1α:ιιααε , 86 Ρτεείεαειε ίετιΡει ταααιαιιαε τοΒοτααια8. δι (με'

ι

ι
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ὶΞἰτι1τ ιο Έιιτιπιιπι εεεΙο:ΠειΙιιω ΙΞι:ειιΙωιΓνε ΡειΓοκια _ Μισο

ΗΟΜΕ 6οιπΗι·ωο.τιοιπιε Ρ:ιειωιτιι τω... Ε0Πττ8. απο τοπικα:

νεΒιι·ε ι:επιτεινει·ιτ ι ιέειικιάο τοπἰονε τοπιπιοιιιω 3 Η ποπ

Γειτιεία&ιοπο €ΟΠεΙ'Ι12. ειιιοιιεΙανοιιτ ι Ροι:εΠειιιε ΙιοποειΓ6]ιιο

τω ε158τιιτατε6ει·εατ, ι·οαιτηιιε Γι: όινιιιο ΤιιεΙιειο ωαικ όιτ

Ρ€τΡθττ8.60. ιιιιιιιιιτειιε 008110(€21τ , 86 ὲΓειειειτιΠὶτιιο Οοτροι·ι:

86 5σ.ιι€ιιιιπ: Πετι 86 Ποπιἱιιι ΚΦάεππο:Ξε ...πω ]εειι ΟΗΜετι

:Μεσα Με ,_. ιιτειιιο ω ε:ιττειιιο εκαττιιικτ ιΜΜάιε ιιΙτιοιιι

ίιιΒΤειεεειτ. ΟΒΓετναιιτιΒιιε αυτοι] Πι μικΠοιτιωι ηοΙΜ]εειι

οιιιιιετι ,8ικιτειιιιε δέ Με: Γιιι&ιιιιι Μαι: ειδτιοηιε ΡειειΡιο.ιιτ,

δέ εΡιιὸ. όιΠι·ι&ιιιιι Τιι6Πεετιι Ριτιπιει κατω: Ρε.6ιε ιιινειιίαιοτ.

Αιπετι. ΑΙ11813. Αιιι€η.

5. Ρετιιιιε. 5. ΡΑιιιι:ε:.

Έ. ιι ο ε Ν ιιι ε ι> Α Ρ Α ΙΙΙ. Ι.οοιιε ιιιοοοει·:ιπιιικιτίε.

Βιε ιι·ια:ιιω Ποιτιιιιε Π811ι1ΠΠΠ Βοοιιιτι.

Εφ Ειι ο ε Ν Με εειτΙιοΙὶαι: εει:ΙεΠεε εΡἰίἔοΡιιε 55;

Τ ΕΞο Τ Η ε ο υ Ε νν ι Ν σε 5. ΚιιΗτιοε εΡὶῶοΡιιε 55.

Τ Εεο Α τ. Β ε ιι ι ι: ιι ε ΟΙΒεπιΠε. εΡἰΓ6οριιε 55.

Τ Εεο Ο Με σοκ ι ιι ε ΡιεεΒγιοι αιτεΙ.ιικιΙιε @τοϋ Οι!.

Π:ετί 55. . °

Τ Εεο Οιιιι:ο Ρι·εεΒγτει· ωωιιωιδ τίτιιΠ 5. ΟΒιιίΒ€οιιι 55.

ΤΕ8οΗι1ΒΑπ.υιιε Ρι·εεΒ)ιτει ω.ι·όιω.ΙΙε τίτιιΗ.55. Το..

Ικιιποιε 86 Ρειι:Η 55.

Τ ΕΒο θα ι:›ο ΡιεεΒγιοι· αιτάιικιΙιε τιιιιΙι 55. Ι..ιιιιτειιτιι

86 Ι)ειιτιαΠ 55.

Τ Ε8ο Ηιι ο ο Ρι·αΒιιτει· τἰτιιΠ ιο Ι.ιιοιιιο. 55.

Τ· ΕΒο Αιι ιιι.ειιτιιε Ρτ€8Βγτ€τ ωιεόιωιΙιε :ΜΗ 5. Λικ

&ειΠοε 55.

Τ Εἔο Ηι:13Α1.1:ι1ε Ριι€εΒγι:ετ εετάωαΙιε 5. (.)·ικ:Ξε ε”

]ετιιίειΙειιι 55.

Τ Ε8ο θα τυο ρτεεΒγτει· αιτὁὶηεΪἱε τἱτυΠ Ρειίἱοτἱε 55.

Τ Εἔο ΜΑ Με ιι ει: ιι ε Ρτ€εΒγτ€τ ωικόιικιΙιε 5. 5εινιικε 55.

.Τ Ε8ο Το κ1)Α.Νιιε ΡιεεΒγατι· £2ι·6Ι1ιιειΙιε τιιιιΙι 5. 5ιιΓεω

πι: 55. .

Τ Εμ Ου ο ο ΕΙΤ8€ΟΠΙ15 6:ιτε!ιιιαΙιε τιιιι1ι '5. θεο:Βιι εά
Τ νε:Ιιπιπ πιιι·ειιιτι 55.

Τ Εἔο Ο ο π· Αν 1 ΑΝιι ε άιο.σοτιιιε εετἀιτιαΙἰε δ. Ν16οΙσ.ι·
.ιο αιτεοκ ΤιιΙΙιο.ιιο 55. Τ

Ε· τ; 8
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' · Τ Εεο ]οιιιιιιικιιε· όιο.οοιιιιε εειι·άιιιαΙιε δ. Μο.ι·ι:ε Νονει: 88.

ι Τ ΕἔοΟ ιι ι ι: ο εΠειεοιιιιε εο.ικιιιιειΙιε 5.Μειι·ι:ε ιιι Ροττἰειι 88.

·¦° Εμ μι ο ι ιι τ ιι ε ώει:οιιιιιι ειιι·όιιιιιΙιε δ. Ματια: ιιι (:οίζ

ιιιγόγιι 53.

Εεο Ρ ιι τ ιιιι ε όιο.εοιιιιε ε:ειι·όιιι:ι.Ιιε δ; Ματια ιιι νιιι Ειτε 88.

Βιιτιιπι εινα!. δ. ΈΙεινιιιιιιιιιι Ρει· ιιιιιιιιιιιι Ο ιι ι ιι ο Ν Ι 8

@Παω Κοπιειιια: εε:εΙεΙικ όιιιεοι·ιι εειτὸιιιαΙιε δ£ εειιεεΙΙιιιιί

Μ. Νοιιειε ]αιιιιειι·ϋ ἰΠἀΙᾶὶοιιε κ. Ιιιαιι·ιι:ιτιοιιιε Ποιιιιιιιεω

ειιιιιο ινι ε :αν ι; Ροιιτιίιαιτιιε νει·ο Βοιιιιιι Ε ιι ε ιι Ν Η Πι

ΡειΡω ειιιιιο η.

/
 

[ΑΝΑετΑειι ΡΑΡἔΕ ιν. Βιιιιι.Α

δειιτειιιι:ε Ι..ιιειι ίεειιιιάι εοιιΒιιτιεικινε.

ΝΑΜΑ ει ιι ε εΡιτεοΡω 8ετνιιε 8εινοι·ιιιτι Ι)ει νε.

ιιεταΒιΙι Γιατι Ε Νο ει. μια. ι: ο Τιιτοτιετιίι :ιι·ειιιε.

ι ΡΙΓεοΡο , ειιιΓειιιε ΓιιεεεΠοιιΒιιε εειιιοιιιεε ΓιιΒΒ:ιτιιειι

πιω-ιη ρει·Ρετιιιιιιιι.

.-ν ]ιιίΈιτιειε δε ι·ειτιοιιίε οι·‹ιο Ι.ιιαι:ιει: , ιιτ επι δια άεΠ.

βετο.: :ὶ ΠιεεεΙΤοι·ιΒιιε ιιιο.ιιιιιιτο. ίει·νειιι , άεεεΠοι·ιιιιι Πιο

μιιτι νοιιιιιτ:ιτειιι δε ίἰειτιιτιι ειιίιοάιειτ, Ρι·α:άεεεποτ Πιιιιι

_άειιι ιιοθεει· ΡεΙιειε ιτιετιιοτι:ε Ρο.Ρο. ΙΝΝοεεΝτιιιε εαπ

τι·ονειΠιι τη , ειπε Δε ριεεΙειιιοιιε ΤιιιοιιειιΠε εεεΙεΙἱιε 8ε ΓιιΒ]ε4

ι·1ιοιιε ΒοιειιΠε ιιιτει· ειιιιιτιι ΡειΠοι·εε μπι Δω ει€ιτιιτε εΠι

_Βοιικ πιειιιοιι:ε Ο Αυ Ε ιι πιο , φιοιιάσ.ιτι Οαι·ιιοτειιΠ εμέ

_εοΡο , τσιπ: ΑΡοίι:οΠε8 δεόιε Ιε8:ιτο , εοΒιιοίεειιιιιιιιι τα..

πιιιιτι.ιιά:ιιιιφιε εοιιιιιιιίἰτ. (ζω: ειιιιι ιιι @οι ρι·είειιτια. ιη

ΡΙιιι·ιΒιιιι Ιοειε @Μια τιπιθ;ειτο. εθετ , 8ι ιιεεόιιτιι.Βιιε..άεΒιιο

_τει·ιιιιιιατει, Ι)οΙειιίιε ο.ι·εΙι1εΡιίεοΡιιε ειά ειιιίόειιι Ρι·ιαΙεεεβ

Γοτιε ιιοΡετι Ρι·ιείειιτιειιιι νειιιτ , εοιιιιιιετειιε ιιι άιΙ:ιτιοιιε ιΡΠιιο

αιιιΙΞε (ο τιιιιΙτοτἱειιε @παταω ε£Ι`ε_ 8; ιιιιι!τω οΒ Με οι.

Ρειιίξιε ΜιιιιωΠε. Ποια: (μισά ωΡΡΙιειωι- Ροιωιωι, ει:

έεΙειιι Ρι:εάεεεί?οτ ιιοΠει· εο.ιιιόειτι εειιιίειιιι :Μ (Μπι Ρι·οείειιι.

πιει , τθνοαιτετ 8: ιιεΒικιιιιι Βιιειιι ιτιιΡοιιειιετ. (Μαι με.

ι:ιτιοιιι ειεςιιιεΓεειιι, :ιΡοΠοΙιειε Ιιττειιε ειιιεεεεΠΕπι τιιο Ηι1..

£οιιι Ραεειριειιόο ιιιιιτιάεινιτ , ιιτ ιιΡοΠ:οΙιεο Γε Φοι1ΓΡθ&ιιζ

Ρι·πιειιεειιετ ,εεεΙεΓια:Με ιιιιιιτιεπι Βιμ: ΕΟΦ 0αθιπΐθ Ραπ

. - Β Ι

Π

Δ.
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Ροι·ατοε. (1οο οιτοι·ιω οΗνωο ῇοὸιοΙο νοιω οιιΝοι·βεοάτιιίο

ιιιοι·οίΓο , απο ἰΡΓο ειι·οΙιιοΡιΓοσΡοο, φαω ΠοΙοιιίἱε Ρι·οοιοΓ.

οΙοω οοιιττονο:Ιοο οΙοοιοοιιο Ραο6ιοοοίΤο.τιε Ποιοι Μοτο: το.

6οτοΙ:ιτιοιιιε Ραμ: Ι.οοο Γο οοιιΓΡοᾶοι Ρι·ει:Γοιιτειτοιιο. ° Ποιο

:ιοι:οωοο οοοΙοΠα: Πιο: ω” ι·:ιτιοιιοε, οΓοι·ιΡτο , δέ 8.τ€ο..

ιιιοιπ:ι ΡΙοτιωει ΙποάοκιΠοοι Ριοόο&οιιι οίΈ αιιιόεω οι πιο..

ιόιοω Ρι·ιιτόοοοΠοι·ιε οοίὶι·ι Βοιιο: ωοωοτι:.ε μια Η 11138191

ΡτινιΙοΒιοω ο οι οο ωειοἱΓοίὶο οοιιτιιιοΒοτοτ , οιοοοΙ Ξόοω

ΡαΡ6ιΠΡΐΓΕ ωοΙτί2.3ιο]οέ Ροιέιι Για. 86. !οεειτοι·οοι οτιειω $οςΗ8

Α ο ο πο: ι·ποιιτιο. ιοο ιοιιοε δέ ι·οει·ο.&οιιοιιοο, Με 6ο

ΒΒωειοοιοτει Ροιιτιίιοοω Ν ι ο ο π. Αι νιοοΗοοτ ,]οοΑΝιζ8_

86 Γερ πιο φοφο ποιο , 86 θιιεοοοιι Γοοτιωι όιΙΙ

Βοτιτοι· ωΓΡοέΗε, δέ οωιιιΒοε Ιιἰτιο 1τιόο όΙΙιεοιιτι οκειωιωμ

@πιο Ρο:τω&ειιιε , οι: οσωωοιιι ΓκιττοτιιΓοοι·οοι φοβο ο

ι·οω _ δέ ωοΙτοτοω Κοιιιειοοε οοο!οΓεο οΙοτιοοι·οω οοο Πιο

ιιοοι·ονιι: , 86 τωΡο Γοἰ ωοωωωο ι·οϋοτονιτ, οτ πιω Πο

.ΙοιιΠε φαω οοκοιιι οΙοιιιοο ο Βιιτειιιιιοτιιτο οΡιΓοοΡι Τοιο.

ιοοιιΓεω οοοΙοΠ:ιω οι:ιω ο ο ωοττοΡοΠιιι κοοοΒοοάοι·οιι:_

86 «ι€ωιω οι ΓοωΡοι· ι·ονοι·οοτιειω οιιΙιιΒοτοιιτ , πο:: οΠο

.ιιΙποτιοε τοωΡοτο ΕΜΠ ΚΟΙ.Ι.ΑΝΒΙ οισιτοιιι _ φι τοπιο Ι)ο.

1οιιίῖ οοοΙοίἱ96 Ρτει:Πόοβοι: , :Μ Μιά οΓοω ΠοΙοιιΠε φάω

μπε ο.ΓΡιωι·οτ. ΑΚ!. Ιιο·:ο -νοτο οΙοιιΠε ιιιΙιιΙ 61οοο! πιάσω

Γοβοικοω οΓΓοι: τοΓΡοιι6Ητ , ιιοο Ρειι·τοω Γοειω ειΠοοιοε Κο.

ποιοι ΡοιιειΕοιε :ιο&οτιοικο ποιοι Ροτοιτ. Λοοιω ιτιιφο

ιιτι·ιοΓφο Ρειττιε οΙΙοεειτάοιιιΒοε , 86 Γοι·ιΡτιε Κοω:ιιιοτοω Ροτι

:Π·ϊοοπι οκ μπε Τοι·οτιοιιΠε Μποξ ΓϊοόιοΓο ιιιΓΡοέΗε , Ρι·:ο

Γειτοε ρι·εεάοοοίΓοι· ιι6ίι:οι· Ρειο:ι Ι.υ οι ο ο οοιιιωοτιιοειτο οσο.

ίἱΗο οι οοιιΓοΙΐο Γτοττοω Πιοι·οω οΡἰΓοοΡοτοω , Ρτοε!ητοι·ο;

:τω 8 ?Χ εΠοοοιιοτοω οοι·6ιωει!ιοω , 86 ωοΙτοι·οω οΠοι·οω

ιοοΒΗιοω , Κοωοι·ιοτοω οινιοω , οειιιιόοοι ΓοτιτοιιτΞειιιι σο.

άοι·ιτειτο προΠοΙιοο. οοιιοι·ιιιεινιτ , 86 τ:ιω οι·οΕιιοΡιΓοοιιοωο

Π2ΠΙ Τοι·οοοιιΓοω οοοΙοΠοιιιοΙο ιΡΓοιοω οριά:οΡοτοω οΒο.

2ιοιιτοι ΡτοΡι·ιει οποιο Ροτ Βειοο!οω ιιινοΓΙιν1τ. ΡιωΡιω

ῇοιιτο φτωιι Γοκιποοτι:ο τοιιοι·οω , οι: πιω Ι)6ΙοιιΠε , φοτο

οιιινοτΠ ὸοιιιοο-Ρε Βιιτειι·ιιιοι: οιτοι·ιοτιε οΡιΓοοΡι ΤοτοιιοιιΙἱ

οοοΙοΠεο , τεωφ:ιω ωοετοΡοΗ Ρι·οιιι·ιειε , Γοομοοο.ιιτ , δέ εΙο

Ιοτειω οΒοοΗοιιτιοω οο ι·ονοτοιιτοιω ΙιοωιΙιτοι· οκΙιιΙιοοιιτ;

κωΙοίοοο εὶο οοτοι:ο Βο!οιιΕο οΡὶΓοοΡο8 ω Ρ2.Ποί οΓοω οι)

|
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ΡΜ.τε οι·άίι:τωτ. ία! Παπ @το οΙόΙ:ιιπ1 00: , Τιποι·ιτοΓεπι

ετοΙεΓιειω οι·οοι·πιπι ωτττο·ροΙ€ω τττοεποΓεειτ, 8τ ι·ενεττο..

τα· ετ οβεό1π. ΜΙΡΓιιπι οπότε πιοωοτἱατ μ!» ΕοοΕΝΗΒ.

Π:ι·ΙΡττ ΙΜ Ρο.8Ιοευ. Οοηίἱτωενἱτ. Νο5 5ἔἰτω· :Ιοί Ικα τω!.

@Η 1ο Γεώ: @Ντα , ώΓΡοιΝτιπε ΠοΗΠιπο , τοοίἙἰτιιτἱ έ Με.

νετ1τετὶε άθνίειτθ , οτε νοΙοτουε, Με: άτ:Βεπιιιε , τοι·τιωάτω

Ρτπάετε!Τοτυπ1 ηοΠ:τοι·ιιω ντίΠεϋε ΜΒιτι·τοττε , αιπιάεπι

Ιτητεοτκιω 5τώε ΑΡοίτοΗτειε ο.υθ:οι·Μτε οοΒἰετὶ Ότο τω

Φίδι τοηθι·τικιωιιε 86 ΡτωΓτοτ5ε Γει·Ι τί ιτιοωπιἰοε ι·οΒοι·ει

πω. 51 φα ἰ8ἱτι1ι· 1ο Ηιτιιι·ιιπτι τοοΙτ ιαΜεο. Γ.ι:ε:ιι!ατέΓνε Ρετ.

ίοιπ:ι Μια:: τιοίττ:ε εοοίἱτιτιατἰοοἰε Ρει81οειτο Κάτω τοπον,

€ειπ1 τ€π1ετ€ ...Με τ€τ1τειν€τἱτ τ. Γεειιιπάο τεττἱοντ εοππιπο

οπο. , Η Ποπ Γειτ1είοἑὶἰοι·ιε τοοετικι ετοεοὸανττὶτ , Ροτ€ίἔειτὶ9

Βοοοτ1ίςΙοε Μ ΜΗΝ... αυτα , τε.ιοοο (ο οΜοο ;ω.ο..

εκὶΙὶετε εΙο Ρ€1°Ρ6ττατ2. ἐιΝοιΝτατε εοεοοΓεειτ , 8.: ὰ ΙΞιτι·ειτΗΣ

Επιο ΟοτΡοτε αν: 5ατιειτἰιιε Βεἰ 86 Ι)οπΝιΝ Ιὶτἀ€τπΡτοτὶε

:ΜΗ ]εε ιι Ο Νικ ι ε τ ι ΜΜΜ Πεκ ,Μουτ 5η εκττεοπο τω.

Μ... ώίωτΈα: :ιιΙτἰοΜ ί-ιιΒ3:ιεεετ.· ΟΒίττνΔι1τέΒιιε :πικαπ Π::

μ:: Ποωὶο1 οοΙΜ 1ε 5 ο Ο Η κι ε τ ι , οιι:.ιττουε 86 Με Πο

έτωπ [νοτια @Εστω οττεὶΡἰειτιτ , δ: οικω ὁΗἰτἰᾶοτπῇυἀἰεττπ

Ρταετοἱει ατακα: μήτε ὶονεοὶειοτ. Αι·οου. ΑιΝεο. Ατ110ι1,

--5. Ρετιιυε. 5. Αττικ”.

Ευ ο τ υ ε ο Λ Ρ .α Π. Δ Ι..οετιε τποιποετοττιωατἰω

εωιοω απο , Βοππιπ: , οτ οι: ΠΙο.πι ο€υΙἰ.

Εἔο Α ΝΑ” Α ε ι σε αιτΕοΠατ εττΙεΠει: εΡἰΓεοΡιιε. 55.

Ε8ο ΒΔ Α ιιιι ε ΤοίτοΙοοιιε ξΡατοΡ... 55.

Ε ο ιιοο ΗοίΒοοΠεο Ι‹:ο ι1555. ° ο ·

Τ Εἔο Οιιεοοισυε ΡτΕεΒγτιῖΞ£ατἔἱη2Ιἰε τίτοΗ_ ΟὲιΙΙἰκτἰ 55.

Τ Εφ θυι1σο ΡτεεΒγτοτ ωτ.ιωτιτ. τὶτιιΗ 5.(ἱΙπγἴοἔοπἰ 55.

Τ Εἔο ΠΒΑ1.13ι1ε οι·εοΒγτοι· ωτἀἱΜΙἰε τττο[τ· 5:Ρι·εικεοπ 55.

·τ Εοο Μ Α Ν ε ιι ε ου ε οττεἱητοτ ε;ιτο1οο.Πε τἱτι1Η 5. Μ

Μπα: 55. -

°Τ @το Α Μπιτ Ρτ€εβΥτ€τ τατἀἰποΙΙε -τἱτιιΙὶ .5. Απο.
- ΜΙΒ: 55. . Δ ° · '

Τ ΕΒο ΒειιΝωιουε Ρ1°θ$ΒγΕ8τ αιτὸἰιπιΙἑε τἰτιιΙ5 5. Πε..

τηετιτΙε 55. .

Τ ΕΕ;ο θιιιυο Ρτεεογτττ εειτὸὶιΝιΗε τέτι1ΗΡαίτοι·ιε 55.

Τ Εεο ] ο ιι ΒΔ Ν ιι ε Ρτ0.5Βγτθτ τω.1εωω τὶτι1Π 55. 5ο

_ Μ ἱ)



Ρ 14ιο.·ιν.·. ν.=υπ πω: ·- κε

Γο.πω: δ; εω........ 55. . · β

ή· Ε8ο Ο-ετΑνμ.Νιιε ΡτεεΒγτει· εατὸΞιιαΙἰε τἰτιιΗ 5. θα.

5 ωωεε.. Δ 5. 4..

Ρ ή· Εεζο Α ΠΔ π.υιιε Ρι·οε.Βγτει· _οειτο11ωιΙΙε τ1τ:ιιΙΙ 5. ΠΙΩ

μ απ 55. °

5 Τ Ε80]01-1ΔΝΝΕε Ρι·σεΒγτει· εο.ι·όάι·ιειΙΙε 55.]οβατιιήε8:

' ΡειιιΠ, τἱτιιΠ Ρε.τητπω:ΜΙ 55. Ρ

_,°τ Εἔο ΟιεΝο τιιε Ρτεε!η:οι· αιτόπωΙα ι1τιιΠ 5.1.αυτοιι·
Πέ ὶτιΕυΩἰηει55. . 5 τ Η

ή Εἔο Οι: ο ό5ειοοοιιε €3τἀὶι1ε1ὶε 5. θεοτἔϋ Μ νεΙιιπι

:ιιιι·ειιππ 55. .

·;· ΕΡο Κ ο ο υ π. ε ιι ε άΙο.εοπιιε :ατά1ιιαΙΙε 5. Ι..ιιοΞεξ: ἰιι ΓεΡτε.

ΓοΠε 55. _

ζ ή· ΕΒο Ο ιι ε ο ο κι ι ιι ε εϋποιωε εετὸὶιπιΙὶε 5. ΑπεεΙΙ 55.

Τ Εμ θιιιυο :Η:α:οπιιε εατὸὶηειΗε 5. ΜατΞεε1τι Ρωτάω 55.

Τ Εἔο ]ο Η Α Ν Ν ε ε ά1ειοοιιιιε οειτἀΝιειΙὶε 55. 5€τεϋ 8:

ΒειοεΙΝ 55. -

. -Γ Εεο Ο ο ο ό1εισοοιι.ε εο.ι·άΙΝεΙΙε 5. Ν1εοΙ:.ιΙ μ. αιτεοι·ε:

=ΤιΠΠ:ιτιο 55.

Πε1τι1Π1 Εει:ετο.ηὶε Ρα· πκιιωτττΚ ο π. π. Α. Ν ο π 5. Κοττωια:ια:

Εεε!εΠεε ΡτεεΒγτει·ὶ ο:ιι·ἀἱτ1ειΙἱε 86 εαηοεΙΙειτΙἐ ν. Νοικιε Ματ..

τὶί Ιπά1&Ιοικ Ν. Ιικειτπειτ1οιπε Βοππωω: 8.11τιο Με1.ι ι τ.

Ι>ο.π.6ωω. πω Βοτιππ ΑΝΑ ε τω ι ι ιν. Ραμ: ειιιιιο

μπω. _ °

Η

 

.ΑΝΑ5ΤΑ5Π ΡΑΡιδε. Ν. ΕΡΙ5ΤΟϊ..Α Ι.

5 Αά ΕΙε:τιπτι 8: ΡοΡιιἰυιπ Ποὶετιίἔπι.

Οοκ/ἱαυιατἱο Ηισέσκί.σ Βοίου-β: οίεέΐί.

: Ν Α 5'1' Δε ι ο ε ΞεΡἰΓ€οΡιιε 5€τνυε 5ετνοτιπτι Πεἰ όΠα

έΗε ί·ΠΠε οΙει·ο , ΒετοιΝΒιιε , 86 οΡυΙο Βοϊοπίἰ , 8: Ρετ

υιπνετΓεω ΒοΙ€ηΪ€τ11 όὶοε€€ίἱπ1 εοΜἔτιιτὶε , 5.ιΙυτεω δε: :ιΡσὲ

ΠοΠαΗΠ Β€η€ὸὶᾶὶοπ€ππ.

1Π1ιιε €πειτιΡΙο 1ιπόιπΉ ,. κ1ιΝ Ιεωειιοι·6ε ποίΗοε τιιΗτ . 86

ὸοΪοτΒε ηοΠι·οε ίσο. μαπα Ροττἱνὶτ , Ρ1ετειτἱε ν1Γεει·ο. νοΜε

όυ:Πτυιιε εΧΡειτιάειπάσ. , δ: αΡιειππιιιτι 1ο Ρτεσίεοτ1ειτυω , ΓειΙνσ.



ιΝ εΑσειι ισοιιιιιειε Ει>ιεε:οι>Α·ι·ιιε. 93

εεειείιεε Ρειι:ε , Ροι:ιιιιιιιιε , οοιιτιιτιοιιι 86 ι:ιοιοι·ι νεΠ:ιο Ρο.

τειιικ οοιιΓοΙ:ιτιοιιιε ει·ιιιιιιιιι Ροι·ι·ιεειιόιιιιι. Πιιιιε ιιε Γοιτε .

«μαι Μπιτ , εεεΙείἰ:ι νείιιει ιιι κειτιΡοι·ειιιΒιιε οιιιιιιιιο ιιεεωι,

@πιστη εοι·ιιιιι 86 ΒιιΒει·ιιατιοιιειιι 6ιιιε&ο ιιιω ιιέιίιιο 140

.ιέ ο ιι ι εΙεέι:ο νείιιο εοιιιτιιιΠιιιιιε , 86 ειιιτι απο ει:: εοιιίει·..

νειιιιιιε ΡοΠΗΠοιιιΒιιε φαει ιιιιιι‹: Ιιιιιιετ , 61ιιιιιιι ιεειιΡειειιιιιιε

Με , (μια ιιο.έι:ειιιιε , Ρειίι:οι·ειιι απο. 6ιεθειειιτε 3 ΔιιιΡω Μις

Βι·ειτοιΡιιιιιιε ειιιιιει·ε Π:ιιιιιοΓιιιιι. (1ιιοιιιειιιι ι$ιτιιι· ει! κι να

ιιιιιι ει ιιοΓειιιιτ ΓιιΒιιειιιιιτι οΡΡοιτιιιιιιτιι , Ρε: Ρια:(ειιτιει να

Με ίοι·ιΡτο. τιιιιιιόειιιιιε , ειιατιιιιιε ει6ιειιι Πιο ιιοΠ:ιο ειιιι€ειι,

τιιιε Μπακ , 86 ειιιιι ι·εειιΡειειιε 86 6οιιΓεινειιε Βοιια ασια

Εεε πιω τοι:ο ίιιι6Ιιο αάιιινετιε : 86 Παπ επ ιιοιιιε ιιιειιιοι·ια:

Κ. ςιιοιιει:ι.ιιι ιιιειιιεΡιίεοΡιιε νεΙιει· ιιι Ρ2.€€ τειιιιιι5 πο. 86 Με,

νεΙιτο ει ιιεεωε ΓιιιΈιιι€ιο , νειΙειιτ ιετιιιει·ε. 5ι Γοιτε νει·ο

ειιιιιιιιε νεΠιιιιιι είε ιιοιιιε ειιιΓειειιι εεεΙεΠιε :ι.Ιιι·ιιιιει οεειιΡο.νιτ,

ειιιετιι ΗΙιο ιισιιι·ο ειΒΓιιιιε ιιιο!ειιιιι δ( εοιιττειάι&ιοιιε ι·εΠιβ

ι:ιι:ιτ. Αιιο6]ιιιιι ειιιιιιιιιάνετιιοιιειιι Μωειι ιιι6ιιειε , 86 Μι.

ειιιιτιοιιειιι Βεο.τοιιιιτι Ρετιι 86 Ρ:ιιιΙι ειροΠοιοτιιιιι ειιιε & πο·

νει·ιτ ιιι6ιιι·Γιιιιιιιι. Πει.τιιιιι Ι.:ιτει·ειιιιε ΙάιΒιιε Εειιι·ιιιιι·ιι.

 

ΑΝΑ5ΤΑδΙΙ ΡΑΡΖΕ ιν. ΕΡΙ$ΤΟΙ.ιΑ Π.

Αι Τιιιοιιειιίειιι ειι6ιιιεΡιί6οΡιιιιι.

'Οι [ΜΜΜ ιι ό'. Βει·ιιαπίο σο»ιρο!ιτίοιισω οιιβι··ικτ.

ΟΙοι·εε 86 €ειιιιτιιε ΠοΙειιίιε εωιεωε ει.ιιιιιιιιιιι ι·ιοΠιιιιιι

Βειει άοΙοτειιι 86 εοιιιΡ:ιιιιοιιειιι ιιινιτειιι6, 86 Με ει·εει

απ" ει" εοιιτιιιει·ε εειι·ιωτιε Γοιειτιιιιιι ιιοιι Ρετιιιιττιιτιτ. Ειιιε

τ Μάσι; 8ειιιιτιιιιιιι Μαι ιιιειιιοι·ιιι: ΡειΡει Ευ σει” υ ε μια.

εεεΙΤοι ιιοΙιει εοιιιιάεπιτιοιιε ιιπιτιιε , @ιδια ι·εεοι·άιιτιοιιιε

Β. 6ιιιοιιάει.ιιι Οιιιι·ενιιΙΙιε ειΒΒιιτι Ρετ Βια Γει·ιΡτει ιιιιιιι6ιεινιτ , ω: Βιιιιιιιιιοι

ειά εοιιιΡοιιειιιιιιιιι Ραεειιι ιιιιτει· τε 86 ΠοΙειιιιιιτι εεειε

Παει ιιιΒοι·ειι·ετ 3 86ιιιιιτο. ά:ιτει.ιτι ΗΜ ςιείι.ιΡει· Γ:ιΡιειιτι:ιιιι

σ.€ιτειτειιιι ιιιιιε Με Ιοιιἔο τειιιροι·ε οοιιτιονει·Π:ιιιι ΐι·ειτειιιιι.

ειιτιτο.τε Γοριιετ. (ζιοιιιιιιιι ι€ιτιιι· ιι μπε τιιιι , 86 ιΠιιιε θα

ι:ιειι:ε ‹ιε Γει·νιιιι6ιο 61ιιοάι ε ιιπει νοε εοιιίιιτιιειετ , και

@ατε :ιεεεΡαι , ιιιειιι ει) εε ιιιτεενοι Ρτεειειιτιιν48 όιιεθ:ιε



94- ώμΕΑΟΤΑ νΑ111Α .

ΗΜ 11οίἙτἱε θ. π1οτιει.οΒο δι Ν ι ν Α. ιι ο ο Μακ ἱΡΠιιε ειΒΒ:ιτΞε

....8ει· ν1ά1ι: αΡεάπε., οοιιίΠτιιΙτ 5 Ρετ Ρι·ειτΓεοπΙα (α1Ρω. Για..

τετη1το.τ1τιιεε τηαπάεωιιε , ηιιο.τειπιιε ὰ τ18οτε νοΙιπιτειτἱε τω:

άεΙΕετιά:ω; οοι1Πάε:κε.τιε @Μα εο.Ηταε που φα (αει , (αἱ Παοκ:

ειΠοτιιπι ίἰιτ1τ Ίιιεετὶτ Ρ οοττιΡοίῖιἰοτιεττι 5ΡΓο.ττι οΒΓ0τνεε. ΑΠω

@ΠΙΩ «:1ιιοιπε.ττι ποβἱε ο.ςιιαπι ωὶΓετἰεοτἀω: ἀἱιιτἱιιε οοιιτωετι.

2:1Βι1ε 3 οπω1ο. Πιἰι1ε ΓΡΜτιιει.Ικι Μαι Ποεο.ιπιιι· , Γωτεεωτατεπι

τιιιιππ ΠοΙι1ΙτΙι15ὶἔΙ1οτετΟ , «ΡΜ. 005 Ρώσο εεεΙε:Πω Ρἱοτειτἐε'>

81°ςΙΙ1ίιιϊϊ18ΧΡΜά(2Π1115,86 €οΙ1ττἱτἰοι1Θττ1 εμε €11ται:ΠΙΠιι5, Πο

ΜΗΝ? ειιέΙοι·ε , Φωτο. Ο:ιι·ΙτατΞε ε1ιιΜεττι οΗΜιπτι Πω Ρα.

.Μπιτ , ιιτ τἱΞοτ€Ι11 ττι:ιπΓιιετικΙω ΡτεΕΡο11011τ€5 τωιαιπι α

τΙοΠειιτι ΓυΒ Με. €οπτ0τ1τίο110 άοΗατα: Ρου1τιιε Ρτι:1ωτιιπ.Δ Πει

τιιι1π Ι..ειτοταιπε ΙοϋΒιιε ΕεΒιτιιειι·ΞΙ.Α

 

Αο111Α.Νι Ρ Α Με Ν. ὶΕΡιεΤο1.Α μ”

Αά Τατοποιίεπι ειτοΙπἐεΡἰἴεοΡιιπι

6'ου:Ρο/?τίοπεω αδ αδΒατε έα ΪοπΜπἱ4 [ωδἔαυι Μ·ίιαπι έυσία›·ατ ;,

ίππ4ίταηκε ααἴ απ»ίωω συ» Πυἰωῇ Ρι·ώιίε οσωροβι:ίοποπι ,

ακί. πι: α‹ἰ .5'·εάουι .ΑΡοβοίιέα»ι τοπία: , @όσα

[ΑΠ κ τ Α Μ: ε ΡειΡα :ιτεΙιὶ€ΡἱΓ‹:οΡο Τιιτο11806. νΘΜΦΠ8

Μ. :ιΡοίΕοΙ:ιτιιε τιοΠ:ι·Ι Ρτει=:&ιπτἱαπι Βο48ι1Π; €εεΙΘΠει,

111ι1Ιτὶε ε1ιιἰόθτιπ ΙαΒοτἰΒι1ε ατττΙτα , 86 ιποΙΗΜε £1τΙ82.το. , αΡιιά

πω ΓιιΡΡΙ1οπει· ΙιποκεΙΕτ , Μ: ν0τ1£τταΒὶἱἱΪτ2ττἱ τιοΠι·ο Ηο

ε; ο Νι ειτεΒἱεΡἱίἔοΡσ ΒοΙει1Π ἀἰἔιπιτ€ττ1ιιτ ΡαΠἰἰ ΠΠ ΡΙθΠἱΕΠ·

@πω πιάιιΙεετε, Ηει€ε ν€το απο ε:: τοιποτε εοικοι·εΠα: “μαπα

:οτα το ά ΙΡίἱωπ ία&ο.ω Πι1Πε εοιαΠτεΒατιιι· , απο €Χ επιπ

«μια εοπΓικ:τιιεϋπο κεφΞτοΙ::ιτ, νοηετιιιπ δ£ ο.άνει·Πιε θι1Πϊ

τιιιπι:Η τω ,εμ ῳ18ΠΊἀ8111_€οΙΠΡ0Πτἰο1181°Π , φωτο Ρα· ειΒΒο.

πιο άε Εοιπειωε ΐει&ο.ππ ΜΒ ὰ: ίιιίΉ·ει€ο.τιο1ε ὶΒἰ ειΒα·ςβωιτ,

εοιαδτυπιτ5 υπιιιπιππτει· ΡοΠιι!ειΒ:ιιατ; Ροττο αιππόοπι εεεΙε

Παω απο Ρτ:είιτο ειτεΜοΡἰΓεοΡο Πιο ὶτι 1ΡΓ;ι €ο111Ρο6τὶο11ᾶ

ΐυθ`ι·ειεαηε1ε τθΠυικὶαΠἔ άΙεεΒαιπ : :ιάόετιτοε «Ματιά ὰ Ρτεα

άΘεοίΤοπ: ιτοίΙ·το Μοτο τπετηοτὶεε Ειιεἰο ΡειΡο. , Παω π: ΙΡΠιιε

ΙΕΛΡω εοκιτωοτιπ , πο. ΪιιὶΠἔ οΙο εοκιππωπ οοοΠΠο Πειαιιπι

άοΗιπτωτι. Αά Εεεε 1ΡΓ:$πι 0οτϊ1Ρ0ίἰτὶο11€Μ πιιΙΙερα ΓιιἰίΒ [τε-έ

.



ιΝ εΑυεΑ ισοι.εΝειε ειιιεεοι>Ατυ3. 9;

:Διακ Ι.)οΙειιΠε εεεΙεΠει ιεΓΡοιιάεΙισ.ι: , ιιιεειιι ιιιΓιιΡει· ιΡίΞιιιι

ίειιτειιτιεπι Ρεοιιιο.ιιι ΡοιιτιΗειε ιιοιι τειιει·ε : (με ιΠε (Ιοί τιιιι‹:

τειιιΡοιιε ΡιεείιιΙειτιιε εει·εΒιιι: οιῖἰειιιιιι, Γιο.ιιεΙειιι 86 6ίοΙιιιιι

ωιιιωω, 6ιιιιιι ιιεε 1)ο!ειιίιε εεεΙειιο. Ρτει:Γειιε ιιι ει6:ιιιιιιιει

τιοιιε ΠιιΙΕτ, 86 :κι ():ιΡιιο.ιιιιιιι ετεΙιιεΡιΓεοΡιιτιιτιι , ειιιετιι

ΡοΠεο. Ρει ιιιτι·ιιΕοιιειιι @ε διειιΗ ειὸεΡτιιε εΠ: , νεΙιειιιειι.

πει· :ιΙΡιι·ειι·ετ. Πιιόε ειιιιι ιιι _ ιΡΓει ιιιιιιΙ ω εοιιιιιιοάιιιιι 130

ΙειιΙΞε ιιΙΙεεεινιε εεεΙεΠιε , Με (με Ιιιιιιιε ι·ει ΡΙειιιιιιι ιιοιι

ισοτιιιιιιιισ Δώσε εοΒιιιτιοιιειιι Ρ ειιιιι :Μετα Ρειι·ε ιιι οφει

τιοιιε ειΠΡιειετ, 86Γε ιιοιι Ιιε!ιειε ιιιειιι6ιιιτιιιιι Ρειιιιιιε ειιε..

<ιιιειι ιΙιεεε ειΠιι·ιιιιιιετ3 Πω ιὶ ιιοΙιιε ΓιιΡει· εοάειιι ιιεεοτιο

.είε τει·ιιιιιι:ιτιιιιι. Ριισεάιάσ.ιιι τειιιιειι εοιιιΡοιΜοιιειιι οιιιιιιιιο

ειιε.Π”εινιιιιιιε , 86 εεπι ιιιιΠ8.5 νιι·εε Ιιει!ιει·ε 6ιε εετει·ο 5εάιε

ΑΡοΡιοΙιεω ειιι&οι·ιτετε εειιΙειιιιιε. δε.ιιε ιιιιιτο. ΡοΠιιΙειτιοι·ιειιι

ειιιΓάειιι εεεΙεΠε ιιιετιιοτειτο Γτειιι·ιιιοΠιο ε.ΙΙιιιιιι , ιιιΠειιε

νιάεΠεετ ΡοιιτιβειιΙιε οΠ·ιειι , 6ιιικιιιιιιε ιιιόιιΒειι6ιιιιιι. @επι

απο ΑΡοίιοΙιεεε 5ε6Ιιε Βειιεόι&ιοιιε 86 ιιοΡει·ιε @ετα ΡΙειιι...

τιιάιιιε ι·ειιιιιτειιτεε , τε1τιτεε εεε!εΠ:ι: ειιι ΡιεεεΙΙ Επι. μια ι11ιως

το. Γετνει·ε νοΙιιιιιι15 86 ιιιτεειο. ι ειιο.ιιτο εεεΙεΠε!Ηειε ιιτιΙιτε.·

_ τιΒιιε εοιινετιιτ ιιοε εκ ιιιμιιι&ο οΡΗειο ιιττειιτιιιε ε Ρι·ονιάει·ε, ,, .ι Μπή_

Πιιόε ιιοε ε εοιιίοΙε.τιοιιι Ι)οΙειιΠε εεεΙεΓιιε ιιιιΓετιεοι·άιτει· ιιει·ε.

σοιιΙίιΙειιτεε, ιιει Γεω Γ:ιειο(Σιιι&ειτιι Κοιιι:ιιιιιιιι εεεΙεΠειιτιεπι ειιΙεειιι·ιοιιειιι ιιεειιιΙΙιτιιε ιιε8Ι18ειιτειιι εΙΤε νε! άεΠάειιι ως

εοι·ιειιειιιιιιι·, ΓιιιιειιιιτετΪτιιπ Ρει· :ιΡοίΕοΙιεε ω” απο.

«1:ιιιιιιε _ ειιιιιτειιιιε αυτ ειιιιι εο εοιινειιιειε , ειπε υΓιιιιε π! Ρι·ο.

:ιιιιιειιιι ΐεΡεινιτ:ιτειιι δ. ΜιεΙιιιεΠε ΡΙειιιιιιι ειιιιιΒιτιιτιιιιι 86

61ί0ΒΡΕΠΓιιΠ1 ιιι Ρι·εείειιτιει ιιοίιτει ιιιίιιτιειιιι , ΑροΠοΙιεο τε

εοιιΓΡε&ιιι εεΡι:ιεΙειιτεε. Ιιιτειιιιι νει·ο ειιιικιειιι Επιττειιι πω

ιΠ:ι·ιιιιι νεΙ εΙειιεοε @σε ειιεοιιιιιιιιιιιαιτιοτιιε νεΙ ιιιτειάι&ι Μ»

τειιτὶει ιιιιΠει ιειτιοιιε μπειτε Ριαίιιιιιιιε. Πε.τιιιιι διιτιιιι ιιιι5

£ΕειΙειιάειε ]ιιΙιι.

·`
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Α ΒΚΙ Α ΝΙ ΡΑΡ/Ε Ν. ΕΡΙ5ΤΟΪ..Α Π.

Α€Τ Τι1τοιιοπίοπι ε.τι:ΤιιοΡιΓεοΡιιω.

Θ: αυιίσε εοωροκατ απ» σΡἱ/60Ρ0 ΜΜΜ μ]

ἐ Π Βοο ίἱιιιιιτιι οοιιτίθεο.τιιε οΒῖειιιτο τιοΒιε εΠ: Ποιιιιιτο

ΑάιΓΡοοειπο εοτιπτιιίΤιιιιι , οι: ιιιιὶνετΓοε (.`Ιιι·ιΙΒ ΒάοΙοε,

Μ οιιειιιτιιιπ απο Όσο ΡοΠιιτιιιιε , Πι Πιο άεβαιωιιε @το ίσκιο..

το , 86 ιιιιι6ιιηιιε Πω οΡοττεειτ ΡτοΡι:ιειππ Τιιίϊιτὶειιιι εοπίοι·νο..

το. Μάι: εΙϊ ειιιοά €οι1ττον€ι°ίἱειτΠ , οιι:ε μια:: το 86 νοηε:τειΒι..

Και Ει·οιι·οιπ οοίΕιιιιτι Η. ΠοΙειιΓεω οι·ι:Ιιιο- ιΓοοοιιιτι ιΙο ω.

Ηει8οοοιε 6ΡΙΓ:οΡιε οιιιιιιιε ο8ιτο.τιιι· , ιιοε νο απο οιαΙιειιιτο

ῇιιίὶἰτιο. , Πω ΡτοΡιτιο , τει·ιιιιιιειτοι Β·ειτο:τιιτειι:ι τοσο Ρετ εδω..

ΠοΙιοο. Γετ1Ραι ιιιο.ιιάσ.ιΤιιιε , ιιειτ6ι·ιιιε νε! απο Ρι·ει:εΙι&ο τα·

πιο ιιοΒ;το ειι6ΜοοιίεοΡο όε 2ιθΉιεειοοιε ιιιτιισειΜΗ Ραέιιοιιι:

ι:οπ1Ροικιε, νεΙιιίοιι0 Μι ΡτοΧἱιιιειω ίοΠίνιω.τοπι Οττιτιι·ιιπι

δει.τιέιοι·ιιιτι ΡΙθ11:1ΕΠ εἰ_€ΧΙιἱΒὶτιιι·ι1ε να! τεεεΡτιπιιε ΤιιίΉτιω11

ο.ΡοΠοΗεο το οοιιΓΡεθειιι ι·εριει:ΙΈπτ6ε ι Με: όεαιοιιιιι θΕΕΤΕΕ(ΞίΒ

τιιεε 86 Μισο Γιιθῖειετιτεε τοΐΡοιιΕι!οε ιιΓοιιο ἐπὶ Ρι·οΧιιιιιιιτι του

:πωπω ποπ άιΙΐεπιε ςΙοίιιιπιι·ο. νοΙιιιιιιιε οπου ιιτ οοΙΙιο πι

τετνοοιοιιιε μιιιι6ιο ιιι:τειιιιιο Ροκ ιο ειιιόιοτιτιο. τιοΓτω. Ϊι12τ11

.ζιιΠιιιο.ιιι ι:οιιΓεοιιο.ιιιι·. Ι)ειιιιιπ Βοοενοοιι ω. ΠαΙοοοο.81α.

11ιιειι·ιι.

 

ΆοιιιΑΝι ΜΜΕ ιν. Ει>ιετοπ.Α Μ.

ε. Αό ιιιιινοτίοε 6Ιοτιοοε 86 Βιιοοε Ρετ ΠοΙειιίἑπι

ο Ρτονιτιοιειιο ι:οιιΡιιτιιτοε.

δήποτε .9ωτεπτἰωπ Η44ΐοπίσ ααεΒέφιβορί ίπ υιιιωθιΒο»·ω σ

οσωρυπα.ι· σπα εσείοραβίσω ΜΜΜ.

Ποτιεοε ὰ Β·ειττιΒιιε ΜΜΜ ιικΒιο πο)Ρο , νεΙ εριά:οι:

ΩΡιε , 86·οο :ΗΜ ε66Μιατιιπι Ρια:Ε.ιιο ιο πιοΙοίοέιοι·6ε

86 μια εει:ΙοΠαΠιαι οι:οιιΡειιιισε ίειπι.τοτιιι Ρτοτοἔειιιι· , τοπι

ιι0ιιιτ Με εειιιιάεττι Γεοτειιτιοω [καποιο Ιιει!κι·ε5 86 Έ με

Ψωἐ

Τ
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Ει·ιτιιιιε οΒΓεινετιιιτ°οιιιιιι κειιιΡοι·ε , οι:οττετ ιιοε ειιιιι ΔΡΟ

ΙιοΙιειε δεόιε :ι.ιι63:οι·ιτο.τε Βι·ιτιειι·ε. ΙτιεΙε εΠ: εισαι ιιιιινε:Η..

πακετο νεΠ:ι·8.πι νοιι1Πιι1$ ιιοιι Ιο.ι:ετε. εξω ιιοε ειιεοιιιιιιιι

ιιιεο.τιοιιιε Γειιτειιτιιιιιι , φωτο νειιει·.ιιιιιΙιε θεια· ιιοΠει· Ηιιεο

ΒοΙειιίἱε ειι·εΙιιειιιΓεοΡιιε ω ]ο ι-ι Α Ν Ν εινι ΠοΙειιΓεπι 86 ιιι

€€τ€ι°ο5 ειι·εΙιιερι(εοΡατιιε Για μια Ρα· νιοΙειιτι:ιτιι ιιίιιτΡειιιτεε

6:ο.ιιοιιιεε ΡτοπιιιΙερ.νιτ , θα ετι:ιιιι ΡιοτιιιιΙ :ι.νει·ιτ , ιιοε πι

Μπι 86 Βι·ιιιιιιτι ΙιεΒειιιυεζ 86 εειιιι ιοΒιιι ιιιιιτειτιε Ρετ ε..

τω: ιιΓ61ιιε ω εοιιόιΒιι:ιιιι ΓατιεΓειέΗοιιειιι άεεει·ιιιιιιιιιιι ο :Σὲ

ιιει·ε. Ι)ειτιιιιι Βειιενειιτι ι6ιιι.ειι!ειιόο.ε ]ειιιιιετιι.

 

ΑΠΚΙΑΝΙ ΡΑΡΧΕ Ν. ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α 182:

· Αά Ε. (ζοιιιιι:ετιι Ι.ειιοτιειιίειτι, 86ο.

Οουυπειιιἰατ Ηκέοπ-εω 150[Μ/σΜ αι·σθί:ΡΦοροιπ.

Β ΚΙΑΝΠ8 εισιίεοΡιιε δει·νιιε 8ει·νοι·ιιιιι Μι ιιοΒιΠ

ΑΒιιε νιτιε Ε. εοιιιιτι ειε [.εοιι 86 Με Με. νιεεεοπιιτι

εΙε * Ι.ο.ιιινιο , δεῖ Με Ινειιι θιιειιι δέ Ινειιι θ:ιΙΙι. 5ο.Ιιιτειιι ^οι·Β>Μποι

86 ΑΡοϋεοΙιεει.ιιι βειιεάι&ιοτιειιι.

νεΠ:ι·ω ιιοΒιΙιτειτιε ιιιόιιίιτιο. Ριει άεΒετ εοιιΠάει·πιοιιειιι

τειιεΙει·ε , 86 ΓοΗιειιε εοειταιε , 611ΠΟΓΠΟ6ζιΟ εεεΙεΓιεεΙ)ει ασε..

ιιιειιτειι~ε νειΙειιι, 86ἔτατἰε ΓειιιΡει· ΒειιεΗειιε ειιιΡΙιει·ε. Μ..

τει εεεει·ο. ειιιιιι Ριει:ιιτιε οΡετει , Ρετ :με :ιό εετετιι2ε Μπι

τιιόιιιιε Βι·8.νιιιιιι Ρει·νειιιτιιι , ωιιιι είὶ ειιοά ιιιειἔἱε ιιι εοιιίζ

Ρεθειι Δω” ΡΕισε:ιτ ιιιειιεθετιε 7 ειιι:ιτιι Η (με Γ:ιειοΓειιέιειε

εεεΙεΠειε όιιΠ€8Ε , ιιιειιιιιτειιεο.τ, δέ ειε Βια. @κι ιΙΙιΒ:ιτει Για.

«Και 86 ιιιτεει·ε εοιιΓεινειιε. Ιιιὸε εΙὶ εισαι νειιειιιιιιΙειιι

ΐι·ειτι·εττι ιιοΠιιιιιι Η. Ι)οΙειιΓειτι αι·εΙιιειιιΓεοΡιιιιι , 61ιι€Ι11 ω

«με Παπ νιτιιτιι ειιίει·ει:ιιιιι ι ιάοιιειιιιι ,~ δέ Ιιοιιεθιιιιι 9 ειιι·ιιιιι

@τει 86. ε.εεερτιιιιι ΒιιιΒειιιιιε ,. 86 εεεΙείιο.ιιι ιΡω Βιιβει·ιι:ι

τιοιιι εοιιιιιιιίΕ:ιιτι Ριεε ἴοΙΙιειτιιὸιιιι νείι:τεε επτειιτιιιε εοιιιιιιειι..-ε

ειιιιιτεε , το8ειιιιιιε ΡΙιιι·ιιιιιιιιι , πιοιιειιιιιε 86 εΧΙιοττειιιιιιι· ιιι

Βοιιιιιιο :πεσει ιιι Ρεεαιτοι·ιιιτι ι·ειτιιίΠοιιειιι νοΒιε ιι·ιιιιιι€ι

πιω , ειιι6ιτιιιιια απο ©1111 , ειιιιιιιι εεεΙεΠειιι Γικιπι , Πιιεει·ιι.

εο.ιι:ειτε ειιιιΒιιιε , δέ ιιι Μι. Ρειιάεειειε 3ιιΠιιιιι εοιιίονειε.. Π- ““

Μπι 61ιιο‹ιιιε ΕιοιιοιιΕεειιτιειιιι 86 άενοτιοιιειιι , ιιιι8;1ϊ1" πω:
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. αὶ.ΟΙἱνττἰο.

σ€ίΤοτθε ντίττ1ΠοΙουΠ ατεΙυεΡ8ΓτοΡο τω-Ρουάει·ε 6ουΓιιτ:ν6

τιιυτ , υτ νοε Ρετ· οωυτα. αζΙΡατεατ Ρατττα: ν1ττι1τἱ5 υετττάτε,

Ρταπ:Πέτο ίτατττ υοίττο ατε ττΡτΓεοΡο Ρ1ο τοι·άτ δ6. ΙωωτΠ

νοΙυυτατε ΙτυτΙταττε τΧΙυΙσετε. ΠουΠΙωω νττο 86 ατυυΙ1τιω

:ιτὶ αουτ Ια: αυτα:τΠοτιπυ ντίυ·οτιιω τωτω ω υτεο!Πταττ

Βιιε Πω τιΒυ1ἰυἰίττττἰ% 86 Βουα. ][)οΙουΠε 0001852: , υιιατ ω

τα·τα ντίττα 6ουΠίτιωτ 9 ωουιοι·ατιιω Π·αττειυ υοίττιιω τα

τΙατἱε 6τιω τυτοετΙτατο ΙιαΒοτε , 86 τυω τιτττττ 86 ΡατΞΗα3

8ο φωτο ΡοίΠάτττ. Πατιιυι Ι.ατττ. η. τα ουτΙαε 1αιιιιατ1τ.

 

ΑΒΒΙΑΝΙ ΡΑΡΖΕ 1ν. ΕΡΙδΤΟΕΑ ν.

Αά (Ξαι:ΗΜτιω ΗΠιιω ΟΠνευτ , 866.

Οοωτπωάατ Ηκέσπτω Ποἰε›ι/ἔω ατεβίφφορσω.

ρ Ώ?ιτιΑΧΝυε τΡΙΓεοΡυε 5ττνιιε 8ττνοττιω Ποτ τἱὶΙτέτἰε

Αυ!Ηε @Αυ τιτ11:ο ΠΠο ΟΠντ:τυ , ε]ιιίτ1ιπ: ΓτατυΒιιε ,

Κοι.ΑΝυο όττ1)τυαυ, ΒευτιέΔΝυο , Κουυττο Ή..

ακουυττ, °'° ντα τ.τετ.Μο 8ο ΜουττΓοτττ 9 Καυυττο τ!ε

ΡΟΙἔΒτὶἱε , 86 Κ ο τ: ε ατο τΙτ Ήττα» , 8αΙυττω 86 αΡοίτοΗ.

εατυ ΒευαΙ1δυουτω,

Αά υοο ὶυ Ιοτο ΑΡοίτοιοτυω Ρτἰυεὶτϋε, Πεθ12 ὶωωττἰτἰ,

ι:ΗΓΡουευτε Ποωτυο τουΓΡἰ6ἰωιιτ ττίῖὰττε , οτ ΡοΡιιΙυω Βεί

υοΜε ἱΡίο άουαυτε εοωω1ΙΤιιω ατά τα ά6Β6α1°υι15 εκυοττα

τατἰουἱε τυίταυτἰα Ρτονοτ:ατθ , Ρετ· φα ΓτιΡει·υ:ε Βτατὶτικὶυ

υπ Ρταεωἰιιω Ια:8ττυτο ἀὶνὶυ2. €τατΙα ναΙεατ Ιυνουάττ. Παω

€ταφο· οΒετΙΙουττα αυτ: Ρττἔτέ`τα δ( τΗἰοακ Ματια Ιῖτ , φατ

υοω1υτ:τυ ατΙ Ιπανυιτυ ίυΡοι·υ:ε νο£ατἱουὶε αεΙάι161τ: Πυἰνετ·

Πτατ1 πίττα Ρετ αυοίτοΙΙτα ΓετΙΡτα ωαυτἱαυπιιε , 86 τκυοτ..

ταωτιτ· ὶυ Βοωἰυο , τ1τιαττυιιε νευεταβΠτ Εταττἱ υοίττο Η υ,

ΠοΙουΠ ατ6ΙιἰοΡὶΓεοΡο _ Παπ Με Ρι·εττΙοετ:Π'οτ1Βιιε ττ6τίΓο

Ρι·οΒαυα1υτ 3 ό6Μταω ω οωυΞΒιτε οΒοό1ευτίαω ὶωΡευὸατἰε,

δ; ω υυΙΙο τ1ττΒεΙΙεε, ω υιιΠο Ρτπίἱιτυατἰε ττκἰίὶοτε τουτο.

ωατεε. 51 νττο α!Ιφτε άουοω1τυΒυε νοΙΜε φαΠΙΒετ ΡοΙζ

(ΗΠου65 , φα ατΙ ῇτιε ήττα Ρττττυοαυτ , υοΓ61ττιτ άθτίυθτθ 5 εεττ

Ρτωτὶ1ῷοττατττυοΙἘτο ταετατὶε ω) 6εΙοτὶτατ€φτ€ίτἱτυὶ , νά

ΡΙουαω τι φ1Π1τ18.Π1 6τεΙυυττ1. ΑΙ1οφ1ιι φαιιι6ιιωουθ1υ αυτι

τα τ'
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Εεπτειπτταο1 τΡΓε €8.τ1οώεε ΡτοττιοΙἔανετὶτ , εεε πατατα 8: Ητ

πιακο αιι6τοι·Ιτατε αΡοίτοΙ€εα εΙεεετο1τοιιε Ρει·ιτιαττετε. Βα.

:πιο 8ι1ττϋ κή. εαΙετιόαε ]οοϋ.

 

Ά[)ΚΙΑΝΙ -ΡΑΡ/Ε. Ν. ΕΡΙ8ΤΟΕΑ νΙ.

Αά ατεβἱεΡἰἴεοΡιιω , ατεΒἐεΙἱαεοτιιιω 8: όεεατιιιιτι
ΒοτΙιοπ1α8εττΠε εεεΙεΠε. ο

ξ Ότ ρο|]Ε·ποκε: σεάεβα Βοἰω|ῖ ίπ ΝοπΜαππία "Η αδίαΜε
Δ π]τίτισί [αείακτ.

Γ Β τι :Δωσε ε εΡἰίεο ε 8ει·νι1ε 8ετνοτιιτο Βεἱ νεοει·α
ΑΕΠΙ Ματ! ατεΒτεοἰίΕειορο , 8εόΠεόΜε ΗΜ ατεΒὶἀἱαεο

πιο δ: άεε:ιοο Βοτ!ιοτπαΒεττΠ , ΓαΙιιτεπι 8ε αΡοΠοΗεαπι Βε

11εάτέτ1οιπετο.

Ιι:ι]τιινΞΗ ιποΒΞε α Πεο 8ιιπποἰε ΡοιττΠΐεατυε οΗῖεὶο , δε ίἱιίζ

ΓεεΡτεε εΙἱΓρεοῦιτ5οιπἰε ε!εΒ1το Ρτονοε:1Ματ , ιιτ οπτιπ1Βιιε τω

ΙΜ εεεΙεΠἱε βια @τα τοτεει·α οεΕεατιπιε οι ΗΠΒ:ιτα ίετναι·ε,

δ: @ατα 1108 οοοεὶ ὸὶνἰηα <έταττα ΡεττιΜετΙτ , εοτιπιπ υτΠ1

τατΙουεδτοΡεοΕυε ωοιπτοει·ε. νεωεω αιιτθτ1°1 :το ποί]:οΙα

τω πο ι·1 Ρταείεοτἰαω νειπεταΒΙΙἰε Πειτε: πάτα· α. Ι)ο

Ιει·ιΠε ατεΙτἰεΡὶΓεοΡι1ε Επι ηοβἰε ἰοίἱουατὶοηε τηοι:Γτι·ανΙτ,

εεεΙεΠατη 8ατιότ1 8ατοΓοηΙε τὶε ΚΠΠο , δ: :ήπιε εεεΙεΠαε,

οιτα(εΙαττι ετἰαιο ΡοίΤεΠὶοιπεε , οικω το Νοτττπαοτιἱα Ρτα:όε..

εείΤοτεε Μ μήτε 8: εαιαοητεε ΡοΠεάετιιιπ , α οιι5ΒιιΓάαιο εΙΤε

Ρετ νἰοΙεητΙατιτ οεει1Ραταε. Ετ Μεο οτα· αΡοί”τοΗεα νοΒΙα

τω τα πααηοαππιε, εμιατειαιτε εοε, οιιὶ εαίξὶετη εεεΙεΠαε 8:

Ρο εΠὶοοεε Ρι·εεΠιτοιιοτ. εοτ1ττ8. ῇοίτὶτἰαι·ο άετΙοει·ε 3 εἰἰΙἱἔεη..

τετ· αππτιοτιει·ε ειιτεττε , οι: Με ΡοίτοοΠτα οεεαΠοοε τεΡτΙ

τιιαιπ 5 δε ίἶιῖι1τ Ρτεεό.εεείΓοτεε Μ ΙΡΓαε ΒαουτΙΤε ΠοΓειιοτιιι·5

κα. απο ὶη Ραεε δε οι11ετε εΙε €6τετο ΡοίΠοει·ε Ρεπτι5τταιπ,

νε! ΡΙετιαττι Μ; πίττα Ρτείετιττα ῇιιίὶἱτἐατη ετ οσο ὸὶΙΤεταιπτ

εΧΜΒετε. @αἱ Η ατοτττοοΜοι·Δε νείττα: όιυ:επιπ εχτΓτετε

εοιπεωτοτεε τ εοε. , οπο ιιΓεμιε ι·εΠΡΙΓεαπτ $ εκεοιπωιιοΙεα..

Λουκ νωειιΙο τετιεατΙα αΙΜθιοε. Βατιιοπ 8υττΙ1κτ].εαΙεοόαε

]ι1οΠ.

τω;
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ωιι6αΙΙἰο.

 

ΑΠΚΙΑΝΙ ΡΑ Ρ2Ε Π!. ΕΡΙ5ΤΟΕΑ να'

Α8 @σπιτι 86 ΡσΡιαΙιαιτ1 8ο * Μιιτωὶι·αΙἰο.

Θε οδσέίαητ Ηισέοπί .Ποίωαβ απωφήυΡο.

Ι) κι ΑΝΝ ε εΡἰί`6οΡιιε 5οι·νιιε 5€τνοτι1Μ Ι)εΙ 8ΠοέΗε

ΑΗΗ1ε οΙει·κ1ε 86 ΙαΙ61ε 616: ΜιικιυπαΙΙο , ίαΙιιι:εττι 86 αΡο..

ΒοΠεαιαπ Βιτιπεὸ1ᾶὶοιπειπ.

@απο απαΡΠιιε νεΝοταΒΙΙεω Β·ατι·ετο ιαοίΈι·ιπιι Η. Πο.

ΙΘΡΓεω αι·6:Ιιπ:ΡΙΓεοΡιιω Πιπ:ετα Μ ΠοτΠὶηο εατἰτατε (ΗΠ

ΝΝιιε , 86ειιττι Παπ εαι·ΙΜππωπ Η·αττοω ιιοΙΈτιππ €ι1ΡἱΠ1Ι1$

ἔοιιοται·ε 5 ταυτο ππαξζἱ8 ὶΡΪΝι11 α.. @ια ]ιιΡ61τΙα 1112ΠιΙ£€Πθ1°Ο

νοΙιιιαπιε , 86 στ ώ ε. ΓιιΒ]εόΒε ω... ΗΠαΠε τενετθητἰα 86 Ιαο

ιαοι· ὸ€ισὶτι1ε 1ιπΡοιπἰατιιι· εΗῖ6ει·ε ττιο6Ηε οπ11ΝΒιιε οΧοΡτα

πιω. Εα ΡτοΡτετ ιιιαἰνετίὶτατὶ νείὶτω Ρα· αΡοίὶοΙ16α ΓοτἰΡτα.

Ρ1°3Ξ£ἱΡἰθΠἀ0 ιπαηάαιπικ , 61ιιατεται:ε σιιιτι αυτι ηοΠτα: ετα..

τἱαε ΡΙειιἰτυἀὶηε α6Ι νοε τατικ1ι1αιπ εκ! ΐΡοώαΙετε ΗΠοε ι·εά6ιιη

τ0ττ1 ΙιοτιοΝΗεο αε ΙαοιπΒικ ι·εοΙΡ1ατ1ε , Ιιοιι6:Π:ε ττα&ετΙε 3 88

ξΡΠ ταπηι1αιπ Ραίὶοι·ὶ ΡτοΡ:1ο αηὶωατιιτο ν0Πτατιιιπ 8681

πω. Ισ οττπΝΒιιε Γιιωε&Ιοηει11 86 οϋειϋοιπὶαω 1ιπΡοιτάωτεε,

οποτε αη:6:6εΠοωω νοίΗοωπι Ξιπεἔτοε κά6Πειιε κατα: να

πω., ςυοιπαὸττιοὸιιττι Ρτα:όεαΕποτΘε @Νε ΒοΙ8ιπίἱ% ατεΙιὶε..

Ρ5ΓεοΡ1 ΙααΒιιὶΠ`ο 818τιοΓειωεω· 5 άτα ειιττκ!επι Γτατιεπι νε.

Μοτο φωτο ατ61ιιε Ραε556ε ΙιαΒει·ε αΒΓαιιε 6οιπ:α818Ηοω:

αΙ16Ρια Ρ€ττ11ὶττατὶ5. Βαιωιι Ι.ατα·ακι1α ή. 6αΙειασΙαα]ιιιω.

ΆΒΚΙΑΝΙ ΡΑΡ23Ε Ν. ΕΡΙ5ΤΟΪ..Α νΗΙ.

Α8 Βτὶο6ετιΓεω δέ Ττεοοτεπίεω 6ΡίεοΡοε.

Ό: ίωΡσάίαπτ /ἔιεσπἰοτε: βιο: Μ·σίτο 13οία›ιβ αο·οβίαΡξ/ί:οΡο ιίί6υίπα

ο-βσία τείε!»·απ.

ΑΜΠΒιιε Π·ατΗΒιιε Βτ1ο6εηίὶ 86 Τι·εσοι·6ηΠ «φάσμα.

8αΙιπεω 86 αΡοΒο116ατιι Ρωεά16Ηοηεω.

Β α. ι ΑΝ ο ε εΡὶίεοΡι1ε 50ι·νι1ε 56ι·νοτυπ1 Βοἰ νεηει·α;



ΙΝ ΟΑΠ5Α ΠΟΙ.ΕΝ8Ι$ ΕΡΙ$ΟΟΡΑΤΠ$. Ιοι

ΙΙιιιιιιιέι:ιιιιι ιιοΒιἐ ιιΡοίι:οιειτιιε οΠιιτιιιιιι ειιιιιτιοιιετ ιιοε πιο

_διε οιιιιιιιιιιε 86 ιτινιτ:ιτ , ιιτ ι:ι·ειτι·ιΒιιε ιισίι:ι·ιε εΡιτεοΡω @τα

:ΙΜ ιΙΙιΒιιτει άεΒειιιιιιιε 86 ιιιτειςι·ο. 6οιιιετνο.ι·ε. Ηιιιιιε Μεινε

ι·ειτιοιιιε ιιιτιιιτιι , νειιειιιιΒιιι ίι·ιι.τι·ι ιιοίιτο Η σε ο Ν ι Πο

Με ειι·ειιιοΡιΓεοΡο ιιιιοιι αει με Γιιιιτι1 Ρεττιιιει·ε ειιΒιιοίι:ι.

τικ ι:οιι&ινιιιε νοιειιτεει ίιιιτειιιιτειι νεΠι·ειε μ: @οποια

ίει·ιΡειι ιιιιιιιιιειιιιιε , ιιιι:ιτιιιιιε Γ:ιεετάοτεε ιΠοε , ειιιι ισ εεεΙε;

Με ω καιω Ρειποοιιιιε 6οιιίιιιιιτιε , ιιιιεε ειιι ιιιε Ποιειιιιι

ει:εΙεΠει: Γρεειο.ι·ε ιιοΒιιιιτιιι·, Με ειεΙιιεΡιΓεοΡο ιειιιτειπε,

ιιινιιιο. οιιιειιι ι:ειειιι·ο.ιιι: , ιιιἔιε. ιιν. ιιιεε Ροί`ι ΠιΓεεΡειοιιειιι

Ρι·ιεΓειιτιιιτιι ιιττει·8.ι·ιιιτι ιιιιιΒειιτιιιε ιιιοιιεατιε , ω: ιὶ τεσπα.

Ρια:Γιιιιιιιοιιε εΙεΠΠιι.ιιτ, 86 ιιι Ριωιαι5 εεεΙειιιε ιΡΓο ιιινιτο

ειινιιια ιιιτειιιιε οΒιι:ιο. εεΙειπειιε ιιιιΙιιι ι·:ιτιοιιε ρισειιιιιιιιιιι_

@σε Η ίιι.6ειε ιιττειι6ενειιιιτ 5 ιιΓειιε ει! 6οιιιιι€ιιιιιιι τω.

Ειι6ιιοιιεπι ει:εΙειιιιιιιαι.ιιι ιιι 005 (ειιι:ειιτιο.ιιι ΡιοΓει·ο.τιε. Πεμ

ΞΙ1ΠΈ Ι..ο.τει·ε.ιιιε ιι;.ιιωι ΑΡιιιιε.

 

ΑΙ.ΕΧΑΝΟΚΙ ΡΑΡΆΕ ΙΙΙ. ΕΡΙ5ΤΟΪ..Α ι

Αι! Βειτοιιεε 86 ΡοΡιιΙιιιιι ΠοιειιΓειτι.

.

ι 6°ουιικωιίαι· Ηκέοπεπι Ποία/Μι αι·σιιίφί/ι.·ορκω.
@`2:%..

” Ι.ειω.ιιιισ εκ εΡιΓεοΡιιε 5εινιιε 8ει·νοιιιιιι_ Πει Με;

εεε Με ιιοΒιιιΒιιε νιιιε ΒατοιιιΒιιε 86 ιιιιινετἴο ΡοΡιιιο

1)οΙειιίι, ίειΙιιτειιι 86 ιιΡοιιοΙιεατιι.Βειιεόι&ιοιιειιι.

Βει:ετ ιιοΒιιιιιιτειιι νεΓιι·ιιιιι εεειειιιιε 86 εοι·ιιιιι Βοιιιι Μ;

@τα εο.ιιτειτε ειιιι€ειε , 86 ΑΒ ιιιιιιιιοι·ιιιιι ιιιιΡιιιέιι:ιτιοιιιΒιιε

νιιιΙιτει· ιιείειιΓειι·ε , ιιτ το.ιπο ιιιιιιοι·ο. ιιι ίιιτιιιο νει!ε:ιτιε τα·

ιιιιιι οΒτιιιει·ε 3 ιιιιιιιιτο ιιιιι€ιε όινιιιιε οιιει·ιΒιιε νοε ι:οιι ιτε

τικ είε ιιιτειιι:οε. Ιιιιιε εΡι (με ΒοΙειιΓειιι εεεΙεΠειιι,ειιιιε

ιιιιιιιιε ειι πιει€ιι8. Ρε1ττε ιιιιιιιιιιιιιιιι 86 ιιεΓοΙειτο. εΙΤε ιιιειιοιἱ

ω”, 6ιενοτιοιιι νείιιεε :ι.ιτειιτιιιε ι:οιιιιιιειιιιιιιιιιιε , το88.11

τα Ριιιιιιιιιιιιι 3 86 ιο Ρεεεειτοι·ιιιτι νεΠ:ι·οι·ιιιιι νειιιο.ιιι ιιιιιιιι

8επιτεε ι ιιιιατειιιιε εεεΙεΠο.ιιι ιιιΓιιιιι 86 ν0ιι€τειΒιιειιι ΜΜΜ

ιιοίιι·ιιιιι Η. Ποιειιίειτι ε.ιι:Ιιιειιιίοοιιιιιιι Ριετιιι:ιε ιιιιιιιιιι 86

με ι·ενειειιτιιι Β. Ρετιι ει: ιιοίιιο. ιιιιι€ειτιε , 86 Ρι·οιιειιΠιιε

ιιείειιιιο.:ιε ετειιε ο.άνειίιιε εεε, ειιιι ε66Ιειιιιιιι ιΡΓιιιιι86Ροβ
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[είΠοιιθε ειιιε ειιιΕετιιιιι: , νεΙ τιιοΙεΠειτιτ , δ: @τη ειιιετιι σ.τεΙιιεε

ΡιΓεοΡο τεΒεΙΙεε 8ε ιτιοΒεότειιτεε εισαιωτ, εοιιΠΙιιιττι ει 8:

ωτι1ιωιι ε!Εεειει:ετ ιιιιτιιΠτετιε. δειτε Πειιιιάετιι άεΒει: εεε

ετετιο νεΓττει οιιιιιεε ιΠοε , ειιι εεεΙεΠειτιιπι Βοτιο. ΔιτιΡιιωτ

δ: Ρετ νιο!ετιτι.ειπι άετιτιετιττ εκεοτιιιτιιιιιιαιτιοιιιε νιτιειιΙο

εΙΤε ΓιιιήεόΕοε. Βετιιπι Αιιιι€τιιεε ν. Νοιι8.ε Μωιι.

 

Ά Ι. ΕΧΑΝ ΌΧΙ ΡΑΡ/Ε ΙΠ.- ΕΡΙ$ΤΟΕΑ Π.

Λε! ΒαττΙιοΙοιιιειιιιι ειτεΙιιεΡιίεοΡιιιιι ΤιιτοτιειιΩ:τιι.

:»!ι·έιείτ :και ?καί επί εοπ|ΗτκΜΜ ΙσπκύιΙΜι και εσωμι·πει·ίτ,

πο·υα|εκε εἰ ίπάκωετ ίποίπεία. ›

--ΑΙξιέΧΑκι: τι εΡιίεοΡιιε 8ετνιιε 5ετνοτιιτιι 13ο πω;

τειΒιΙι Γτειττι Β. Τιιτοτιει·ιΠ :ιτεΙιιεΡιΓεοΡο ΑΡοΠοΙιεεε

δεἀὶ5 ΙεΒειτο , ίαΙιιτειιι δ: ειΡοίὶοΠεειτιι Βετιετιι&ιοιιειιι.

διειιτ ίεΠειε πιετιιοτιεε ΡτεεειεεείΓοτ ιιοΠετ Αάτωιιω ΡειΡα

Ε. Ρτει:άεεεΠοτι τιιο ιιιειιιειεινιτ , ω: ΗιιοοΝι ειιιοτιάειιιτ

1)ο ειιΠ :ιτεΙιιεΡιΓεοΡο εΙε Γιιθ`τει€ειιιειε ι·είΡωιΠιι·ιιε , ει!. δε

ω» ΑΡοΠοΙιετιιιι εια:εόετετ μαι ιιοε τρωμε κατ: Γτειτετιιι

πιει ιτιειιιά:ινιιιιιιε ,ετ απο Μάιο ΗΙω ιιοίττο ΠοΙΒΜι εΙε..

έι:ο ειιιιιεε εοιιιΡοιιετεε, νε! τη τετιιιιτιο εΙιιετιι σει Ρτει:ΗΧΙ

Πιιι5 πΡοίἔοΠεο τε εοιιίΡε&ιιι Ρτεεΐετιτ2.τεε. Το νετο Με Δε!

(Μπι Πιιτιιτιιιιι νετιιίΗ . τιεε τεΓΡοτιίτιΙετιι ιιιιττετε ΠιιόιιιίΗ.

Ετ ειιπι τα ιιιἱίἰίΐεε ειιιετιιόειιτι ιιιιιιειιιπι ειιιιΓατιι τοπ τω.

.ωττωτ Ρετ ειιττι Ρτα:τειιόετιε . 8: ὰ ιιοΒιε ιιιειιιειειε Πίεσε π!

ΦοιιειΙιιιιτι Ρο"Σι1Ι:1115 , Με τη εο-τιειΙιο τε Ρτεείειιτειιι εΧΙιι..

Βετε , τιεε τεΓΡοιιΩιΙεε ει‹ὶ :ιε;εικιιιτιι ωιιωειω όε&ιτιο.τε αι

τω. @ει νετο ΡτικεΙιδιο εΙεόἙο , ε1ιιι Ιοο8επι τιμά οσε

Πιοτειιιι ΙπιΒιιιτ 3 8ε ΡΙιιτιττιειε £ωτ εΧΡ€ιιίἔιε , τι: ίσο. ιιιιιιωι.

ε!εεΠε Που Ροίΐιιιιιιιε . τιεε ι:ιεΒειιιιιετ ίτε.τεττιιτειτι πια Ρετ

πΡοίτοΠεει ΓετιΡτει ιιιειιιἀειτιιιιε τιτειιιε ΡτεειΡιτιιιιε , ιιιιιιτιιιιιε

ειιιιι Ρτ:τάι&ο. εεεΙεΠο. Ρειειθεε ειιιιιεειΒιιιτετςιιε εοττιΡοιι:ιε,

:πιτ ιιίιιιιε :τά ΡτοΧιτιιιιιιι Ποτιιιιιιαιιτι , εμε ειιιιωτιιτ .Ζιετατε·

ιΪϋ'#/αἰεω τ νεΙ επι ΡΙιιε ειιιιιιιεΐο ειιιιι·ειτιιτ £ζο σ» τις/Μ· Θ».

ω

Με τ ΡΙειιε ωαι·ιιτιω, Ρετ τε νε! Ρετ ΙἰιΠἰειειιτεε τεΓΡοιιΙἑι

Με οεεειΠοιιε δε εκειιΕιτιοιιε ΡοίΈΡοιιιιει ιιΡοίι:οΙιεο εοιιΓΡεᾶιιἱ



ε Π( ΟΑΠ5Α ΒΟΕΕΝΣΗ ΕΡΙ$ΠΟΡΑΤΠ5. ιοι

ι·ερι·εεπιπτει. Φου Η τυπο ποπ νεπειιι πεε ΜΒειεπτεε τεί

. ΡοπίἱιΙεε ττειιιίπιι1ει·ιε5 ποπ πιιπυε ιπ εειυΓι ποθ, οπο.πτυπι :πιο

@πια ευπι :αποΡεπιτυι _ :ιιι6ιοι·ε Ι)οιπιπο , οιοοεπειπυε.

ιπάιιοπιε πει άεπει·ιιπυε ,ο.πιιιΙιοι·εε ποπ εΙυκιτπυ:ι ιπάυΙεεπ

ειπε , ειιπι ει: Ιιοε ειπαν. Ρειιε νιάε:ιτυι· πιτπιιιπι επι€ι·εν:ιτει,

 

Α [.ΕΧΑΝΟΚΙ ΡΑΡ2Ε Μ. ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΙΙΙ.

Απ ΒειτιποΙοιπα:υπι ειι·ι:ΙιιεοιίεοΡυπι Τυτοπεπίεπι.

“Έκι-τ απ» παώ πό τει·»ιίπωπ εοπβ·ιτπτωπ πο» σο»ιμωσει·ίε

1)ο[επιβ εισάο!ιο Ρ2]]70κβΜΜ , εκπηκε αιί |772βΧΐΙΟΜ Μικρα

ιἰεπιιο είται.

Ε. ει: Δ κι: ιι ιι εριΓεοΡιιε $ει·νυε 8ει·νοι·υπι Βει νεπε.

Αιιοι1ι ίπποι Β. Τυι·οπεπίιυιπ ειι·επιειπΓεοΡο ΑποΓιοΙιι.

εεε πιο [ειδικο , Γο.Ιυτεπι δ: ιΡουο1ιειω πεπεόι&ιοπειπ.

Νοπ ίὶιπιιιι οΒΙιτι , πεε ι πιεπιοιιιι. πιο ει·εάιιιιιιε εκεί.

ειπα , ειπα! Παπ: @οι πιειποιιοε Ρι·εεόεεεΙΤοι· ποΙἙει· Αε!τιπ.

πω τυο ΡτωοΙεεεΠοι·ι τπειπόπινιε , υπ Ηυπ οι” οιιοπςΙππι

1)οΙεπίι ειι·εΙιιεοιΓεοΡο πε Γυίΐτειπ:ιπειε τΩΓΡοπΓιιτι15 ω Απο

ΠοΗαιπι δεόεπι πεεεόει·ετι πο. ποπ ιειιποιιπειπ ειπε παει..

πιτο.τι ιιιυπά:ινιτπιιε , πι: νεΙ ειιπι άΠεόιο Η!ιο ποίιι·ο Κ. Πο.

Με εΙεέΙπο ειιπιεε €οΙΏΡΟΠει€5 , νεΙ πι τετιπιπο 3 οιιειπ πω

Ρι·εεδΧιτπυ5, ποοίιοΠεο τε εοπΓΡεθ:ιιι Ρι·εεΓεπτειι·εε. Τιι νει·ο

Ρετ τε νε! πει· ι·εΓΡοπίει!ειπ τυιιτπ ιπ τειιπιπο , (ραπ Πειτυι

ιιιιιε , που νεπιίιι ι Γεει πιιΠΠι πά ποε ουειππο.πι πυπτιυπι

μι· ουεπι επ.υΓιιιπ ευρε- α:Βιιιιιόιπιε Ρι·εετεπε!επ:ιε. Ι.ιεεε απ.

τεπι πει· ιΡΓυτπ πιιπτιιιτπ ίὶιΡει· μπι επι :αιυΓει πάμε πο!

.εοπειΠιιπι ὰ ποΒιε ιπεΙυειειε Ροθ;ιιΙειΠεε 5 ιπ εοπειΙιο επιπεπ

ιιε‹: τε ρι·:ι:ίεπτεπι ΙιπΒυιιπιιε , πεε τεΓΡοπΓει!εε πιω ω π8επ

ιιιιιπ ιπαι·υ&οε. Νυπο νει·ο ευιτι τε τοιππιο. Ι)οπιιπιαι

Παει. €απαιτυι· Σατανα ]επιβίι·ικ νει Ειζο κα» [ια/ια ὅπου: , πι::

τ:ι: ιπο.πάειτυπι ποίιτιιιπ 3 ουοά οι» πονιΠιιπε όεάιπιιιε , :κι

ποίΗειπι ει·επιτπιιε οτιεΓεπτι:ιπι :ιεεεΠιιι·υπι. Νιιπτιυπι τυιιιπ

τεσεΡιπιιιε ειιτπ Ιιττετιε υπ δε Ριιιι·ιυπι ΡειΓοπ:ιι·υπι 3 ουιουε

ιπί'ιειπτεε δ: ΓοΙΙιειτε ι·ουπικιπιιιι· , υ: ποπ τ€νο€ατ0τΠι15 Κ·π

ιεπτιο.ιπ οπο: ιπτει· τυο.πι δε ΒοΙεπΓεπι εα:Ιείι:ιπι μπι μι.

ι

ο
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όειπ ίπει·:1τ ΡιοιιιπΙΒιιτ:ι. νετπιιι επιιι ε1πεεΠιο Πιο. ποπ :έ

ιιοΒιε . Γειά ὰ Ρια:άεεεΠοιε ιιοΓιι·ο , Ροίι Γειπεπτι:ιιιιι Ι:ιτειιιι,

86 Ροίὶ εοιιεοι·άιιιιιι , οπο: ιιιιεκ Ριεεάιάπε ΜΜΜ. Βάια

εΠ; , εοι:Ρεπι ιετι·ειδιιιιι ι ιιιιιιιττει·ε ποπ ΡοΙΤπιππε ,που πω-.

πιω , ιππιιι εειπΓιιιιι ιΡΓ:ιιιι ίεεπιιόπιπ ιπι·ιε οιεὶιιιειιι Ρι·οΓεοπο

τοπικ Φιο.ιιινιε ειπτειιι Ριιο εο ειπα! Ριετπιιιειπε νοι:ειτπε 86

άειιιπιιι Ρει·ειιιιοιιε ποπ νειιιίὶι , πω δέ εεε είπε τποε πώ.

Ιειιιπε Ροειιειιτι ιιιΗι€ει·ει Ρι·εειοπε ταιιιει·ι ειιτιιΒιιιι ιο @Με

Πο ΗΜ ιιοίιι·ι Σ.. ιΠπίιιιε Ει·ο.ιιεοι·πιπ @ο δ( Ριιιι.ιιιι>ι

τεειε ΕΠί τω . 61πι ιιοε με τε ΓπΡει· ιΡἴε. ε:ιπΐει ι·οιέεινειπιιτ,

86 εοιιιιάειο.τιοιιε το πιο ,πω νεΙ ειεΙειιι εειεΠεε τπω με.

:παπι που όπιιιιιιιιε ιιιΠιεειιάειιτι 9 (αἱ Ροτιπε ιιι Ρι·ειτίετιΡτε.

ε:ιπΓι €οιιτι·ει κι οποό .πιο Ιιιτει:ιε πάτα εοιιτιιιεοειιιτ, πΕ

61πε :κι Ρι·οιιιιιιπιιιι ω” παπι Μιιι·τιιιι Ιιεετ ποπ Πιιε

1ιτιιιιτο δέ @πιο οιιει·ε Ρι·ιι:ί:.ιτι εΙεέιι ,επι αρπά ποπ Ρετ Μ

ιιπιιι 86 σ.ιιιοΙιπε οΧΡεειωι , τετιπιιιπιπι Ρτοιοιι€ειιιιιι5. Μαι»

όπιιιιπε ιι:ι.οπε ίιιιτειιιιιιιτι των: 86Διιιι·ιειε Ρι·ωειΡιιιιπε, οπο

:εποε ιι·ι εοεὶειιι τει·ιιιιιιο ΓπΗ·ιειειπει· ιοΒιπέΕπε ,ι οιιιιιι οεεει

Ιιοιιε 86 ειιεπΓ:ιτιοιιε εεΠ.Ξιιιτε , πει· εε νεΙ ΓπΗιειει·ιτεε ιειΞ

ΡοιιΓειΙεε εποε ειιιοίιοΙιεο τε εοιιΓΡειίιπι ι·επτει:Γεπτεε . :ιττειι

ειπε Ρι·ονιΓιιι·πε , ιιε'ειει άεΙπιιεικιππι ιιιαπει:ιτπιιι ηοΠ:η_ιιη

ι·ει:ιιιάοιπιιι ι·ει;πιπ νει ειιιοτπιπ ΓπΡδιο.Βιιι οπεει·ειε : οπο: επ

£ο‹: ιιιτει· εεεΙειισ.ιιι 86 ι·Ρτω τει-με Γεο.ι·ιιιο.Ιι ιιιο.τειιιιιιι οπο

:σε νιόειιι·ιε. ει νειο εποε ίοι·τε ποπ νειιειιε , ι·ιεε ΜΕ.

ειειπεε ιιιιΓει·ιε ι·εΓΡοιιΓειΙει ι πω» ιο ειιπίσ. ιιιιιιΙοιιιιι:ιπε,

επειιιι:πιπ “πιο πωπω, ειπΘιοι·ε Βοι·ιιιιιο Ρι·οεεάειιιπε.

 

ΑιιεΧΑΝοει ΡΑ Με πι. ειιιετοι.Α ιν.

Αι! ι·εεειιι Ρτει.ιιεοι·πιιι.

'Οι 0'08ΒΡ00"·|ΜΜ Βοίειι/Ξ·»ι Μια· (ο Τι470πεπ/6Μ οι:ε!εβαικ

' επωροπεκ 9|ικα'ι·αι.

ο @ια ιπαειιιτπάιι·ιι Ποπ ει·ειιιιιιπε εΠε ιιιεοειιιτπιιι.

φωτο πωπω εεεΙεΠ:ε . ηιιο.ιιι ιιεεοΙειιόεε ιιιειιιο

Με (ΣΗ πο” ειντπε πποιιειο.ιτι ιΙΙπίιτι·ιε τα Ρι·ιιιιεοι·πι:ιπ

βι:ιάαΠε επειτα , 86 ιιιιιΒιιιε ΡοΠείΕοιιιππε ΡιπνιΙε8ιιίοπε πιο

το ε,
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ταδε . οε6ειΠοτιε τοιιττονετΠεε , ειιι:ιτιι ΙιεΒετ τιιιιι Τιιτο

τιετιίι εεειείιο. , Βτεινετα ετ 86 ετττιτει , δ( ιιι ΓΡιτιτιι:ιΙιΙ:ιιιε 86

τετιιΡοτειιιβι.ιε Ριιιτιιιιιιιτι όιτιιιιιιιτει. Πιιάε · ειιοιιιιιιιι Ποια:

::οτιιτιιιιτιιε Ρ:ττετ όιειτιιιιτ 7 εοιιιτιιιιιιιτετ Πιιε ΡετΓοιιατιιιτι

άεϊε&ιι οιιιιιιιιττι εεε!εΠ:ιτιιιτι @κι τειιετιιιιτ ιΙΙιικιτ:ι Γετνετε5

εεΙΠτικιιιιειιι τιι:ιιιι τοἔεττιιιε ετι:ειιτιιιε, 86 ιιιοιιειιιιιε , ιιεε

που 86 τη τεττιιΠἱοτιειτι Ρεεεε.τοτιιιιι ιιιιιιιι€ιτιιιιε , τιιιειτετιιιε

:τά άεΓοΙειτιοιιειιι ιΡω εεεΙεΠεε οειιΙο εΙειιιειιτιοτι «ω

@ειτε . εΗνιιιι ιιιιιοτιε ιιιτιιιτιι 86 εοτιίιάετ:ιτιοιιε Γειιέτοι·ιττιι ,

τιιιι €]ιι(ό.ετιι εεεΙεΠτε Ρειίτοτεε εΠ`ε άιειιτιτιιτ ε νιάεΙιεετ

8.8.Δ.ινιεοκιε , ειιιι ΑιιτεΙιιιιιιε5 5. ΜΑοι.οκ1ι , τιιιι

?πτώση Β. Τυιιιιιντ . τιιιι τιμά δ. θετιιι:ιιιιιττι φα

και”, ιιτ τιιειωτ. ιιιτει· ιιττε.ιιιειιιε εεεΙεΓιειιιι Ρετ τε 86 Ρετ·

ειΙιοε ΡειειΕεε ειιιιιε:ιΙσιΙιτετειιε 6οπιΡοιιετε ττιοτΙιε οιιιτιιιιιιε

εΙτιΒοτεε. Οεε:ι.Ποιιε ιιο.ιιι6ιιιε ιΡω άΙΐεοτόιτι: ΡοσειΤιοιιεε.

ῇιιττι .Με εεεΙεΠεε ὰ Βο.τοτιιΒιιε 86 :ιΙιιε ττιιΙιτιΒιιε Γιιιιτ Ρω

Ρειττε ιιινειΓ:ε πωπω ι εοιιιιιειει. 86 ω.. Γιετειιιιετιτει εε

ειτωιιω τιετιιιαφεττι Μ Γεειιτιάιιιιι Πειιτιι δ6 τιποτε ω.

11οιιιιτιι άιΓΡοιιιιιιτιιτ , 86 ιιοιιτιιιΙΙι Γτειιιιειιτετ τη τει·τιο ΒΜΈ

τικ ιιιτιιἐιιτιτιιτ 3 86 νιτ ιιτιιιε ττεε τιο.Βετ ιιι6οτεε , 86 τ1ιι:ι.ιιάοι

αΙιειιιιιε ιιιτειτ ΙετιτοΓει εΠΞειτιιτ , €ειιιι άιιιιιττιτ . 86 ιιΙιτιττι του

:τα τετιοτιετιι εεεΙειιαίτιαιιιι Με. 81 :1ιιΕΟττ1 εοτιιροΠτισ

Με τιετιιιινετιτ , Ρ:ιτιετιτετ 86 Βειιι€τιε ΜΜΜ , ιιτ Πο1ειι

Πε εεεΙεΠει 6οτιττει Τιιτοιιετιίτιιι οτάιτιε ιιιόιει:ι.τι6 ιντι1εειτ

οι ετιι·ι .με τε.ιιτοτιιτιι τιιειΙοτιιιιι ειιιιΓει , τιιιοεΙ·ειΕιΠτς μπε

!ιιιξεειτιε εκιίτετε ε νεΙιιοιτιιιιιε τιιι άεττεέι:ισιιετιι ΡοΙΤιε ΦΣΒ

1106 τιιετιτο (ιιίτιιιετε. 8ειιιε ειιτιι- τ”εΙιειε ιιιειιιοτι:ειΡττε8ε-.

08581· ιιοΙτετ Αάτιειιιιιε Ρο.Ρτι ἴιιΡετ Ιιοε Γετιρίετιτ , οιιιιττετε

ιιεε ΡοίΤιιττιι18 ιιεε τ1εΒεττιιιε . ‹ιιιΞιι ει6ὶ0τιι Πο1ειιΠ εοεΙεΒιτ:ἔ

ὶιιΐιιο ειιτετιιιιε @Η σ.€ξεΠε. “ τ ` ·`

Τ
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`-ξ. 

ΑΕΕΕΧΑΝΒΚΙ ΡΑΡ/Ε Μ. ΕΡ[$ΤΟΙ.Α ν»;

Αά Ο. 5αιοοεο(οπι ειτεΜεΡἰΪεοΡιιιο , Η. Β2)ΟΕΕΠ

[απ εΡὶΓοοΡιιιτι , δ. ΜΜΜ θε:οονοθε ειοοεπεπι ,

86 Πεαιοιπο Βηοεε:οποι.

196· πσοέ»ίτίωισ τάίωκ οι εοωσ·οιαβα 1)οίουβυι οπο·

(α Τκο·οπεπβω εε6ἰε|Ϊσπι αέιτα:α.

Ι..ιε::Αποειι εΡΙΓεοΡυε 5ει·νιπ 5ανοι·υπι Με ναπω

“οικω” €τωειωδ θ. 5οοοιιαπἰ ο.ι·οΙι86ΡΙΓεορο , Η.Βεω

ῇοοαπΠ εΡΙΓεοΡο , 86 ώΙ66Με Μο δ. ειοΒειτἰ δ. ΟοοονοΓα , 86

.....Βοαιηο Βα]οεοοίἰε οεεΙεΙἱ:ι: , ΓειΙατετο δ6. :ιΡοΠοΗαιπι

Βοηοἀὶᾶἱοοοοτ. -

νωπωω Πειτε: ποίὶα· Β. Τιιι·οοεοΠε ειτοΙποΡΙΓεοΡυε

ΑΡοΠοΠεα: 50άὶε Ιεο;:πι1ε Ο ά ὸὶΙΒᾶΙ155Ιἱ05|Κ.Π0Ι€ΠΠ$ Με..

αυτ» Ρτο εαιιίἐ ο ουκ Μπα· Ρτει:άεσεΠοτεε οοι·ιιιο , ταπΡο.

:Παπ :ιοτοσεΙΤοτωπ οοίαοτιιοπ , άθ Γυοπέαοπε ΠοΙει·ιΠε

εα:ΙοΠεε .. 6μι:τω Ρι·ωό1έαιε ειτοΜεΡὶΓεοΡιιε φωτ (ο Ιιειοει·α

86 ΓιιΡει· αιιΓ6πιπ Ηοει·αιτο _ πι «αυτ» ε!ε&ιπ Με ι·εοΙειιτκπ,

που . 86 ΓεεΡο Παπ ι·ιοΙΤε νοε αεάΙππιε, απο... Γιππιτ_

8.8 οι:ιιιάειτατη οοπωω ο.Ροπο!16ο θ σοοΓροαιπ Ρι·κΓοιπα..

:απο .ΪΡίἱε απαπ ω Μπα Ρι·εεπιπο. εοηππιιτἰε ί Ρι·εεάΙ-_

έΕωΜΙο0:ιπ ὰ οοΜε οι·άέπο.αοοεω , €30ΠΓ©£1°2Εἱοτ1θΜ Γυιιιο ,

86 ΡειΙΙοητο ουατίἱνἰτ , Παπ Ρτατά666Ποτοε ίιιοε Ρ:.ιΙΙουιπ Μ..

ΜΜΕ: 6Ποεο:ιι·. Αι·εΙπσΡΙΓεοΡυε απο ο 6:οιπι·:πωω @Μο

Μια, οιιοά απο εΙοθαι8 να! 6οιπΞτοπιτυε οσο ω, ίἱιΡα· Ιιοι:

εΙοοεοει: ιιιιάΙι·Ι 5 86 Η εΙοέΕυε εΠ‹π , πο 6ο Παπ :ὶ ο10ττοΡο

!πειοο πιο εοοίἰτπι ἰοοαπ οΙοᾶὶοοἑε , οτάΙοειαοποπ1 . 86

6οιπαι·:ιτΙοοοιπ Ρο Ματσε όσοε'ο:π , Παπ Ηιι€ο Ρτοκὶτοικ

Ρι·2:ό060Ποτ €]ιιε ίοεοπια απ @και Γειπειπἱωπ Ιπεπεε πιο·

«Παπ Τ..υ οι π μπακ Ρπει:ΙοεεΙΤοαε Μπα εὶ με ι·οοοι·ό:ι

τἱοοἱε Ε Νο ε ι.ΒΑ υ ο ο οιιοοόειω ΤιποοεοΠ αι·εΙιπΡίΓεοΡο

6οιπΐι·οπειτιιε ω: . δ60Πτιτο εοτιίεει·ειτιπ . 86 οοε6ΗοιπΙειτο α

;(6οιπιάιιιο εοοίιιοτιι6ΗΜιπ σ.Ποτιιτο (ι1Η:τ2.€8.1100ττ1ΙΤΙ ί.ι1οι·υπι

Ρ:οοΗΠτ. Ξἱ€ἀιιε ναο Μ ΗΜ να θα:ΙθΓ123 Για οσο οΒαΐο

ω·
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Ει6εΒο.τι οοιο. απο ιάεπι Ρι·τεοεεεΙΤοι·ι Ποτ εΙε6τιΑτιὸειἑὰ

που τοπι οιτιοοε εειιιοτιιειε ττε ε:ιοιτο ο Γοο , άοοβοε ε

ιιιοτιοοε Γι:Ηιεετ , 86 Μουτ Ϊοτιιοτιοοε , σ.6εεΓΠΙΤετ _.ιιτ ‹Ιε εοιι

εοτάιο. Μ , Γιαπ Γτ:ιτι1τοπι εΓΙε όιεεΒ:ιτ , απο εοεΙειιιι :ιττΙιιε

τιιΓεο ο Τοτοιιετιίἰ ττειότειι·ετ τ. δ6 ο.τεΙιιεοιΓτοοο ιιοιι πινω..

το , 6Ι,οιιι ω. απο Τοκοιιιο νεΙΙετ ο.εεε6!ετε , ιιιι όοο Μπι

τετ εσ.ιιοιι·ιει νιάειιτεο τιιιοά οσο τειιιτοιιι ..τι €0Ι1801'6ΙΠΙΠι ,

Επί ετιο.ιιι π! τοκιΓεττειτιοιιειτι νεΙΙετ Ρι·οεεάει·ε; ει κιε ιιΙτι·:ι,

ΕτοΒι·εάει·ετοι: επ :τε εεεΙεΠει:ιιιτετοιχει·οτιτι ία! Με οι

Γ Ηοιιιἰτιοτ εοιιι Η το τι·ιΒοε αιιιοοιειε Ιοιιιοι·ιΒιιε :ιο τιποτε

ΡιΓεοΡοτιι 1ΡΓοιιι. :ιεεεΠὶτ , 86 :ψ εο ιιιοιιοε εοιιΓεετὰτἰοιιιε

εεεεΡιτ , 86 ὰ εοτιίε6ι·ιιτιοιιε τε6Ηετιε ιιοιι Γοιτ οι ε66ΙεΠεπι

ΙΡΓο.τιιι ειόιιιιίΓοε, Ατηοειτ ιτιίοοει· τιοοό Ρετ ὰιιτεεείΓοτειιι

πιοΓΙι·οπι Ισε:ιτ:τ ιιιειτιοι·ιεε Αυ ιι ι .ιι Ν ο ιο Ρειοιιτιι, ετήι15 ΡοίΕ

πιοάοπι Γε 6οιιΓΡε6τοι ΡτεεΓειιτεινιτ , τοιι6οι·όι:ι Με. , 61οειιιΣι·

εοιιι Τοι·οοειιΕ :τι:τΙι1εοιΓεοΡο Γεεει·ειτ ί οιιο.Πο.τει ΓΙιειτιτ , 86

Βάεπι οι:8.ε6εΙΓοτ Γοοε :ιο οτιεοιειιτι6ι , τροπο εεεΙεΠεε Το.

τοιιειιΕ ΡτοιιιιΓει·ιιτ , ετοΓοΙοτοε , 86 άεεοτατοε ΡειΠεο , εΙε Μο...

ΓοΙοτιοιιε ιΡω οοετΙιειιτι:ιε ειΙ› εοὸειιι Αοι·ι:ιιιο ρὰΡὰ Ηττε

..Με ιιιιοεττεινιτ , €1112.5 ὰ Ιο.τι·οτιιΒοε ίιιοΠοτοε ειιιιΕτ. Ι.ιττετειε

.ποιοι τω εικεΙιιεοιΓτοΡοιιι ΤοιοιιετιΓεπι οΕιτιιιιιιτ , τρώω ει

ΡτετὶιεΈοε Αάτιειιιοε ὰ ει. ΙΠε1ιι€Ι€ιβετ , οτ ειοεπι ΗοΒοτιι 6Ιε

Γοθ`ι·ε.8:ιιιειε .οἱ ΑΡοδοΕαιιιι 5εόετιι .ιεεεοετετ τεῇιοτιίἰιτοε.

-Ρωτόιέτοε νετο οι·εΙιιεριΓεοροε Ποια ειοε εοιιΓεει·οτιοιιε Βοε

Με". εεεΙεΓἱειιιι τοιιΓειιΠΙΓε 6ΠεεΒειτ , οι τειιιτιιιι·ιοιιοό ερ.

11ττει·ιε απο ιοΓο 86 Ρτο ιοΓο Ρετειιτε 86011111 Ρτ:εΠ:ιιτοοτε ὰ

τιι·κΓοτο Ε. :ιτε!ιιεριΓτοΡο £ΟΠΗΓΙΗΜ03" 86 τοτιίεεωτοε Ποτ,

86 οΕει:Ηειιτιειιιι ιΡο ΡτοπιιΠτ, 86 τενεττι.ιεεβ ε:ιόετιι ετε!ε..

Πο. εοτιι Ρι·οτείΠοιιε 86 :οι .Με εοιινειιτο:ιΙιοοε ειοε εεεΙεΠιε

.είτ Ιιοιιείτε ι·εεε-Ρτοε 6 86εοτατιι ΤοτοοειιΕ :ι.τεΙ.ιιεοιΓεοΡο

τοπιο Τιιι·οιιειιΠε εεεΙεΠιι: πεφτει ττ:ιάειτετιτιιι· , απο Με

τω. Γοδτοετιιιειε Με 5 ειοοε ΡοΓτ αΒΓοΙοτιοιιειιι ιΠὰιτι , φωτο

Μετιι εΙεότιιε ιΡΓοτιι ὰ ΡτεεΓ8.το Αάτιοιιο Ραμ ιιιιΡεττειΓΤε οι

εεΒειτ , Πεοτ Γοοε ΓοΓΐι·ιιτέο.τιεοε οΒετΙινιτ : 6ιοοό ε .Με δισ

Ιοεο 86 τετ11Ροτε οι·οΒοτοι·οιιι. Ρτεετιι&:.ιτιι :ιοτειιι τοιιεοι·..

τΓιατιι Γε ιειιοπιτε τΙιεεο:ιτ , 86 ΜΜΜ. οΙε εειΠἔιτιοιιε ιρΠοε

εοιι6οττΙοι: ιιιιτ.6ιε τιτοτιοτιε ρτα:οΙετεΓΓοιιε Γοι Ιἰιρει· Πιθ`τει

·8ειτιειε ιιεεειΒοτ Ρτεείειιτο.τε.ε ΓοιίΓε οικω αιεΙιιετιιΓτοΡο Το..

οι;



.ως _› ιΤΑΔ°;Οε·'Τ Α56$5Π.%. ΦΠ Α .Η Ρ

Μιαα, να μυιαιαυι α ΒιιΙΙαταωαΡΡατιιιΠΕ: , Με Ιιτιιααα

@ο αΒΓοΙυειουε οΙιαΙιευτι:ε οβιαιταε ΜΠΕ οταιοΒατ , αυτι

ραι·ιιυι τιοιι Μι. ιοΓαιΡυιιιι οίΙευΙἰιιιι. ΕΙαΕιυε αιιταιι Μ.

-τςι;ααι|Ιαε υιΒιι8 0ο11ίἔετατἰοιι€ιιι.86 0ουθτυιατιοιι€ιιι. Ρτα:.

Δα:6(ζξιι·ιε Ρυι-νιάοτυπ Βο!αιίιε·6266Ι0Πα αἱ ί-εΒΡ©6ὶιᾶ:ο Ε.. απ.

6ΙιιεΡιΓοοΡο Ρ6;Μπα 9 ίαΙΓαε. 0τυιιυιο ααα. : τιιιιιηυια πιο;

ιιιαι Βα:αιυ υι ασ ΡπαΡουτυπι Ι6Ράιατιιι· , αυιι Ποεαιιυε

°υι Μ.. 666166.. υυΠυυι Ματια ΡαΓουαευιτι 56ιυιι ηιιια μι...

6υζιιιε .Ηπα-ερ ΠειΠιυιι σα.ΡιτιιΙι αάυΙτα·ιιιιιιυ Βαβ€Βατ:. ν Εἰ;

Χοι·οπ6:ιτεα_ ΡοίίαΠουευι ναι·ια ἰςοτιτταιὶα ΡτοΡουε:ιιιιΒιικ

@τα υιαιι. αιειιι6:ΡιΓεοΡυε Γυρω; ίυΒιοάιοιια ,- δέ.Ρ1°:τεατυξ

81863118 ΓιιΡα· Μπιται:ο ιΡΠυε 06οΙαια: Π: 8ιεααιτ ΡοΠ`εΙΪο.

τα : Τ60:05 απ” Μαιι εκει... Ρι·:εΓαιι:α ΙιαΙιεΙιατ ω”

Έ6ουιιιιε , φαι 86: εαΓαα:Ιου6 Ρια:Γ6τιΡτα: οοιι6:οπΗαε 3 88

.αΒΓοΙυςιςιιιο ο866Ι16υτιω Ρα· Α8τιαυιιιιι ΡαΡαπι οΙπουτα , 86

.€ιθΡΟΠΕΓ3(ΜξΠΟΠθ 1 φα Ρα· άυοε Γειιιοι·α εαιιαιιι:οε Ρτο

1)ΡΙουΠ 666ιεΓια όιατιιτ Ατιά68ανιε ία&α . 86 8ο 6ο φα!

Μαη Η ο σο α εουία::ατιου6 ι·αιιαιε αἱ: 666Ιουα ιΡΓα 6Πει

τω: ιιου α6ΙιιυΒ.υε , 86 80 :ΗΜ αά οίΒ6Πιοιιαυ ΙΙΒεττα6.ιε 86

ωμαοιιι. ω... α:εΙαια: ΐαειου6Ηαιιε , 616: φα εοταιιι ιιοΒιε

` .6!ιΓε:Ρεατιιιι=ι απ. ει α6Ι τυαυάατυιιι υοΠι·υιιι ιιιτα·ιοΒαται.

τα· ο αυτι ιιου Με ‹.ὶο ΡοίδαΕουε αΙ:αυττα Ρατειιιιιι όι166Ρτα..

τ© νοΙυαιτ , Ηπα αάυιιι6:ιουε ίαΙΠταυε Ρυταιιι 86 ΠιτιΡΙιεαιι

όια:ι·αιτ ναι6αταιι. ιι6ιςυε 6Ιε πιαυ6Ιατο υοΠ:το Μ: υι

ιαιιιαιτι 6ΜΜέ1ιουε αιια:Πει . 6οταιιι ν6ιιααΒιΙι Γι·αττι πο..

Πιο Ε. Ροι·τιιαιίι εΡιί`6οΡο 5 86 άΠε&ιε. ΗΜ τίτυΙο 5. Μαιου

 

86 Η σο. τιτυἱο 5. ΟΙειιιαιτιε ΡτεεΒγι:ει·ιε 6ατάυια!υιιιε , Πι. _

Ρα· Με. 90281101' αττιαιΠε τ6Γυιυοιιιυιιι ι·αιόιάαιιιιτ. Εοβ

άστυ αυταιι τοί66:είυΡοι· αιιιιΙταιιιο ΠΡιΙΙο 86 ί.ιιΡετ αΙυε εκ!

ΡοΒαδοτιουι ΓαοιαιτιΒιιε αιι6ιιαιάοε , 86 ι·εειΡιειιόοε αΙιοε

ΕΟΠ:05 , Η 91105 ακΙιι6ΡιΓεο ω. 86 ΡοΒ0Πιοιιο ΓιιΒΡ:&ιουιε ,

.αυτ ασθ:υ5 ἀ€ ΡοίΒ6Πιοτιο ΠΒα·τατιε ί5υΡα εαΡιτυΠε ., νἱ6ἰα

Παπ απ: Ρτσεάικίιιιιιε , 86 ΓυΡα· 6ο φαι. ΡιτωΓει·ιΡτα 6:εοΙ6ίια.

υιοιιιοι·ατι Η υ.ο οΝ ι ε. 6:οιιίααατιουι 6οιιώιιΠΒο , 86 ε. σου

Ωει·αυοιιο καιιαιε αΒ ιΡΓα εοεΙοΠα Βιι-Γεο αυτι ΡεοεαΒιουσ

.τα:αΡτιιε , 86 Μαιι Η σε: ο ΡοΠ αΜοΙυτιουαιι οΒ08ιαιεια:

ςυαιιι αΙι Αάι·ιαυο ΡαΡα ιιιιΡε:τι·αθο (Μια. , ΤιιτουαιΠ αι·

0 ΠιιΘΡι(εοΡο αβα·ιτυι· οικόυβ€ , 86 ἴυΡα· @Με φα αό αυτι:



ΙΝ ΟΑΠ8Α ιΠΟΕΕΝ8Ιδ ΕΕΙ8ΠΟΡΑΤΠ8. Με·

·θειιι `οΠεΙΙισιιειιι Βιειιιιιι ριιυΓειιιενει·ιτ ι ω Ρετιιιοιιειιι

ιιτι·ιιι εμε Ρει.ιειε νειιιιε ιιι(ειετιιιιιι εοιιιιιιιττιιιιιιε ιιιιιιιιειε

νοΒιε ειιιίιοι·ιτετε φ_ΡιπΓειιτιιιιιι ει·σεειΡιειιιιο ιιιιιιιιιιι.ιιτεε,·

φειτειιιιε ιιΓφε ει! ρι·οιιιιιιο.ε ο&ειιιιιε Βειιτι Μειιτιιιι οιιιιιι

ι;ι:ιτιιι 86_-Εινοιε ΡοίΕΡοίιτο-, οεε;ιιιοιιε φοφε εοιιτιιι6ιιι.

διιοιιε 86 ειιι:ιιΓειτιοτιε εεΠΕιιιτε , ιιι ιοεο νοι:ιε 86 ιιτι·ιφε

Ρειι·τι εοιι€ιιιο εοιινειιιιιιιε ιιι ιιιιιιιιι 8 86 Βιιιτιιιιιιε ειπε με

ιίειιτιειιιι νεΠ:ι·ειιιι εοιινοε:ι.ι:ιε , Ριιιιιοι Μι οι·ετιε ιιιτει· ιΡΓοε

ιιιιιιεε εοιτιΡοιιειε , φιιι Ιιοιιοι· νοι:ιε εΙΤετ 86 ιιοΒιε Βι·:ιτιιζ

Πιιιιιτιι , Η Ρει· ιιιιιιιιιιιι 86 ιοΠιειτιι6ιιιιετιι νεΓιι:ιιιι μπω

ω! εοιιεοιεΙιειιιι ιενιιεειι·ι. δι νει·ο· ιι! Ειεει·ε ιιεφινειιιιει

τείιεε ΓιιΡει· ω.Ριωιιε φω Ρι:ειιιιιιιιιιιε ει: ε.Ιτετιιτι·ει νοΒιε

ρει·τιιιιτι Ρι·τείειιτειτοε ιιιφε ω Ρτοιιιιιιιιιιι ιείιιιιιι Βοπιιιιι

εεε Νιιτινιτ:ιτιε, 86 ιιιιοε, Η φι Ροίιεει νοΒιε Ρι·οεΙιιέιι Βια

πω, ειΡΡεΙΙειιιοιιε εεΠ'ειιτε ιεειΡιειτιε , 86 όειιοΠτιοιιεε ω..

ιιιιιιι Οι ει· οιιιιιιιιιιε ιΙΙιε 6ιιτιι:ιιιιε , 86 εοι·ιιιιι ετιειιιι 3 ειιιοε

ιιιι·ειε ει:ιιιιιιε , ιιιτει·ι·οεειτοι·ιιιιι ω εο ιιιτειιιιετιτο φο πω

Με τειιειιτιιι επι-ει ΒιιιεΙιτει· 86 ΠιιιιιοΓε ιειὶιἔειιιε ιιι ω.

με , 86 @εφε φαι :ιιινειβιε τείιεε εοι·ιιιιι νο ιε Ρι·οι:οΠαι,

ΐιιειιιιι:, 86 ἑι Ρι·οιιιιιιο Με) Β. ΜιεΙιειειιε ιιι 5εΡτειιιιιι·ι ω'.

ειπε ω σ.ιιιιιιιιι,ιεΠεε ιιτι·ιιιιφε Ροιπιε ιὶιΡει· Ιιιε ειπα: μπώ..

:ιιιιιιιε , ειρρεΙΙ:ιτιοιιε εεΙΤο.ιι6ε , ιεειΡι:ιτιει ετιιιιιιίι τείιεε,

ειιιοε εοιιι:ιει ιΠοε ειιιετιιτι·ει :ιιτιιιιιι ιιιιι6ειιτ Ρι·οειιιεειιιιοε ,

86 ι:!εΡοίιτιοιιεε οιιιιιιιιιτι τει ιιιιιι 86 ειιιεειιτιοιιεε Ρεπιιιιιι

Πιιιιιοιε εοιιΓειιΡτιιε ΠειΠοι·ιιιιι νείι:τοι·ιιιιι ιιιιΡι·είΠοιιε εΙειιι

6ιετιε , ιιτ ειιτιιιιε ροΠιιιτ πιά δεειειιι ΑΡοίιοΙιε:ιιιι πει· Με

`Ρει·ε ι 86 απο Με ὰ Ριοιιιιιιιε ()ει!ειιιιιε Μει·τιι ιιίειιε ω Βιειι..

ιιιιιιιι Παπ ειε ΡιεεΓειιτιΒιιε ειιιιι εοιιιιΙιο Γι:ιτιιιιιι ιιοιιι·οιιιπι

;Πετιιιτιιιιε ιιΡοιιοΙιεο Γε εοιιΓΡε&ιιι Ριειείετιτειι·ε , ειιι&οι·ε

:θεο ρισεΓειιΡτιε ειιιιΓκ ιιιιειιι ιιεΒιιιιιτι ΙιιΓεερτιιι·ι. Ιιι κει

Ριειιιιιε ιιιιτειιι ιειιιωε 86ιιι :ιΙιιε εεε εΙειιε ιιιιιιιει:ιε φαι ἐι

Ριοιιιιιιο Γείιο Μπι ΜιεΙιιιεΙιε ιιΓφε ει! ειιιτιιιιιι οιιιιιεε τε

ίι:εε τεεειιτι ω , 86 ιιι:ιιι6ιο.τιιιιι ιιοίιτιιιτι ειιιοιι νοΒιε ιιιιιιιιιε

Ρετ οπιιιιει εοιιιιιτιιιιιατιιιιι 5 ικα φοει ιιειιτι·ει Ρ:ιι·ιιιιιιι οεεει.-:

ιιοι·ιειιι ιιοτι νειιιειιιιι Ιιειιιειε να απ, ειιιι τετιιιιιιιιιιι Ριοιιιι

εειι6ιι. ει νειο ιιιιιι μπε Ρι:είειιτε ειιτειει ιιοιι νειιειιτ ιιι

ιει·ιιιιιιο εοιιιιιτιιτο , ιιει: ΓιιΠιειειιτει: ιιιιΓειιτ ι·εΓΡοιιΓειΙειιι ιιι

ιΡΓει Με 5 που ιιιιιιιιε , φειιιι:ιιτιι ω.ταιιιάανειιτ , ειιιέιοι:ε



ΠΟ Ἀ(:ΤΑ νιιιιιΑ

ο

Πεο Ρι·οεεάετιιι. Ωεπει·ιιιιι Η οιιιι·ιεε Με ειιίει:ιιιετιάιε ω:

ειιινει:ιτιε ιιιτει·εΒε , τι·εε νεΓιι·ιιιιι νει ει:ιαπι ὸιιο , ικα φαΐ·

ιιιιιιε ει: απο. μια: δε αΙτετ ει: αΙτει·α Πε , αι εοιιτταειιέειοιιε

δε αΡΡεΙΙατιοιιε εεΒαιι:ε , Παπ ειιέιιιιτι εΡε ι·ιιιιιΙοιιιιιιιιε ει:

[ειιιιαιιτιιτ. Βαι:ιιιιι ΤιιίειιΙαιιι ν. ΟαΙειιεΙαε Μαιτιι.

 

ἈΪ..ΕΧΑΝΒΚΙ Ρ Α Ρ/Ε ΠΙ. ΕΡΙ$ΤΟΪ..Α νι.

Μ άεεατιιιιιι δε εαΡιειιιιιιτι ΏοΙειιἴε.

Ε:: Με ίεειιιιόι Μπι ιιιιαι:ειιιο Γεικο μιιιιι νοΙσπιιιιιε

ΚεεεΠοι·ιιτιι Ι.)οιιιιιιι ΑΙειιαιιάκι Ραμ:: ΙΙΙ.

Θε Ώο|επ|Ϊ: είσδϊκσ εοπβαατίοπιι·ω· αδ αι·ι:Βίι·ΡΦορο Τει·οπεπβ

' ο·εείΡίατ , εφε: αὐειίίωτίαπο ρι·οωίττατ.

Παιπο τετιιΡοι°ε εοιιτι·ονει·Πα ιιπει· νοε δε Τιιι·οιιειι;

Γεω εεεΙειιαπι Γιιει·ιτ αειτατα 3 δε ειιιατιτα ειιιιιάόΓεαιι

ειαια δε άετιιτιιειιτα Ρι·ονειιει·ιιιτ ,α ειιΓετετιοιιιε νεΙΙι·:ε πιο.

πιοι·ια ιιοιι ει·εειιι=ιιιιε ειιειάιΒε. (ζιιιτι νει·ο αιιι:εεεΒοι· ω..

Με Βεατα: ι·εεοι·όατιοιιιε Ι. υειυ ε ΡαΡα ειειειιι εοιιττονετ

. !ἰεε άεΒιτιιιιι Ηιιειιι νεΙΙει: ιιιιροιιει·ε , ι1τταεΤιιε μπε ιιι Κια

Ρι·εείειιτια εοιιΠ:ιτιιτα , δε τατισιιιΒιιε δε ιτιίετιιτιιειιτιε Ιιιιιε ιιιὸε°

ιιιΓ εδώ , ΠοΙειιΓεπι εεεΙειιαιτι Τιιι·οιιειιΠ εεεΙειικ πιάτο

ΡοΕεο ιιιι·ε Γιιιήε6ιαιιι είπε εά]Πάιεανιτ: ιτα φαι ια ΓιιΠ:ι·α

εαηεοε νε! :ιεΙ ιιΠιιιι ΡαΠει εαάειιι ΒοΙειιιῖε εεεΙεΐια εΙε εε

απο ιιιιΙΙατειιιιε αΓ ιταιετ. ε €1ιιαιιι ιιτιειιιε Γειιτει·ιτιαιιι Ρι°£ε

εεεεΒοι·εε Μια ιζΙιειε ιιιειιιοτι:ε Ε υ ε; ε ιν ι ο ε δε Α Ν ιι ε

ι· Α ει σε Κοιιιαι·ιι οιιτιΠεεε ι·αταιιι δειιτιιιαττι Ιιαβετιιτεεαιι&οι·ιτατιε αΡοίιοΕεπ Ρτινιιεἔιἰε εοτιθι·ιιιαι·ιιιιτ. ΡοΠιτιο

εισαι αιιτειιι ιιιτει 11ττ0.ΓΠε1ιιε εεεΙεΠαιιι , Εεεε άιειτιιι , ιιπει·ε

εεόειιιέε εοιιεοι·άια. Ηυε ο (Ιω ΡιπΓατεε εεειεΠα: ΒοΙειιΠ

ειιιοιιειαιιι ιιο(ειτιιι Ριτεεἴιιιίἑε, :κι ΑΡοΠοΙιεαιιι δεόειιι αε

εεΒιι: , δε οεεαΠοιιε Ιιττει·ατιιιιι _ΤιιιοιιειιΠε ατεΙιιεΡιΓεοΡι

ΑΒ αιιτεεεΒοι·ε ιιοΡει·ο Εστω: τιιετιιοτικ Α1)ΚΙΑ »το ρα1:ια

ΡαΠει ιι!ἱιιιι οΒτιιιιιιτ , ειιιιι Ρτιιιε εοιιΐεει·ατιοτιειιι α Τοτε»

1ιειιίι αι·ειιιειιιΓεοΡο ΠιΓεεΡἰίἔετ , δε. ΓιιΒιεέιιοιιειιι οι δε οι:ε4

ειιειιιιαιιιΡτοιιιιΠΒε ιιια @και @τα νειιι·α ιτα νοΒιενοΙιιιιιιιε

ΒΩιιΓετνατε , ιαΜΒΤιιιοιιειιΕ.ι εεεΙείἱαε ιιι ιιιιΙΙο Ρειιιειια



ΙΝ ΟΑΠΒΑ ΠΟΙ.ΕΝ5Ι5 ΕΡΙ5ΟΟΡΑΤΠ$. Π:

ιτιιιτιοειτοτ. ΠιιινετΓιτ:ιτινείιτεε Ρετ ΑΡοιτοΙιαι ΓετιΡτο. οπο

Ήότιιτιοε , οιιιιτετιιιε Η Ϊοττε ιο ΡετΓοτιειιιι ιιτιειιιιιιιιτετ εοτινε

Ποιο , εο.ιιι νεοετειΒιιι £τωι τιοιιτο] ο τι. ΤοτοτιειιΠ Μοτο

ΡιίεοΡο Ρτατιειιτετιε : ουτε Η ιιοιι6ιιιτιι Ρετ ιεοπτοε ωατω

εοοιιτιιιειτο. οι , 86 ι6ιετιι ειτειιιεΡιίεοΡιιε ειεότιοτιεπι αιτιο

ιιιιεε ία&ιιτιι ιτινετιετιτ , ε8.το Ρι·ο το οΠιειι όειιιτο εοτιιιι·

ποιοι: , 86 ειεθτο ιιιοιιι15 εοτιΓεετατιοιιιε ιιιιΡετιιιετ , ιτε οιιι

εΙειιι οιιο6ι τοΠεττωο οτωτιω τι οοειιιειιτιοτιι 86 ι·ενετετι..

που ίεειιιιτιιιιτι εεεΙεΓια εοτι-Γιιετο6ιιτιειιι ειιιιιοεετ 86 Ιστο

πιιττειτ. @σει Η Εοττε ειεειιο Ρετ ιε88.τοε εοτιίιττικιτει είτ,

δέ εΙεέτοε εοτοπι ειο6τοτιτειτε , οοοει τειιιιετι που ετειιιιιιοε

£ιιωτ εοτιι`εετετιιε , ιιιιιιΙοιτιιτιιιε αει ιΡΓιιιιι :ιτειιιεΡιίεοΡιιιιι

απο το) εο νοε8.τοε τιιετιτ 6ιεεεό.τιτ , 86 οοειιιειιτι:ιιιι ει εκ.

Μπιτ , Ποιο οι ι`ιιΡετιιιε όετιοτειτοιιι. 5ι νετο ιτιΓτο. ττετ

ττιειιιεε ει: οιιο το ειτειιιεΡιΓεοΡο νοε:ιτοε Γιιετιτ , το ειιιε

ρτ:είετιτιειιιι ιιοιι σ.εεεΠετιτ 3 86 ατο 6ιι&ιιτιι οι , οΒετιιειιή

::ιτιιιι ει τιοτι τεεει·ιτ 3 ιιοε ει: τιιτιε ειιιιι :ιο :ιότιιιιιιίιτειτιοιιε

τεττιΡοττιιιιιτιι τετοιο 86 :το ειιίεοιιοτιοτιε οΠιειι , 6ιοοει Ροίι:

ειειΕιιοιιεττι ΓιιΓεεΡιτ , ΑΡοΠ:οΙιειε εωο σ.ο&οτιτ:ιτε [πινει.

«πιο. Β:ιτοπι Ρι·ιιττιείι. ιιιι. πιο ]ιιιιι.

 

το οτι τω. το πω.

ΟοιιιιτιιΠιο ιιιΡετ τεεεΡτιοτιε τειιιοτιι.

ΕΠοπο ε εΡιΓεοΡιιε 5ετνοε $ετνοι·ιιιιι Πει οιιε&ιε εκει

ο ειεαιιιο ()ειιοττι τω ό, το νεωτι Ροιιτε ιιτειιω1ο

0000 Κοτιιοιιιει€ετι Μειειίττο Ηοις.]ειοοειιΠ Ρι·ετΡοιι

το εεεΙειιειτ. δ. Ματια: οι: Οο.ιτεΙιο ., ίο.ιιιτειτι 86 :ιΡοίτοιιαιιιι

Βειιεό-ιδτιοιιειιι. . ·

ο ()ιιτιιι ειιΙειίτιιτ Με ιιοΓτετ εΙε6:ιιε ΠοιεοΠε , 86 ιιιιτιτιιιε

νεοετιιΒιιιε ?απτο ποιοι Τοτοτιετιιιε ιιτειιιεΡιΓεοΡι , Ρτο

6:ειιιιο ου:: ι:ιτιιΡτιτιειιι ιτιτετ εοε 86 εοτιιιτι εεεΙειιιιε εποε:

έιτ, 86 ΐοιτ εοτειιιι τεΙιειε τεεοτοατιοτιιε ΑιοικιιιιιτΟ ΡαΡα

Ρττωεωτοτε ιιοιιτο σιιιιτιιιε ιι&ιτειτοτ 86 το εο τεεεΡτιο το

Ποιοι ιιττιιιιοιιε Ρ:ιττιε Γιιο εεττ:ι ι:οι·ιιιο εοιιιιιιιΠΞι , ιο ιιοΠ:ι·8·

επειιτ Ρτ%τωο εοτιιι:ιι:οτι , Ροίι: 6ιιιιτιι·ιοιιι ιτιοττιτιι εοιιεοτ

όιζε1°Ροίτοιοτιιοτ , οτ νοοι5 ττιΒοε , όιιοΒιιε ειεότιε τι ΡειττιΒιιε

φ ·



πι. ΑετιινΑιιιΑ

, Υ

86 τοπιο έι ιιοΒιε 6Ιειτο κα: τἰοιιοιιι ωτιιωιι @και €οτΙΜΠΠ,

ιι:ιιτι μπι άιέιιιε ΡτεεεΙΘοεΙΤζτ ιιοΠει· Ρισείϊκοι·ειτ εοιιιιιιιττει·ε

ἔεΒει·ειτιιιε. .Νοε ειιιι:ειιι οοιιΠάοι:ιτιτοε ιιτταιιηιιε α:εΙεΠο.πι

ιιιεικιιιιιε Ιο.Βοι·ιΒιιε 86€ΧΡ6τιΠε Ιιει&ετιιιε ιιιιιτιιιτοι· ΙτιΒοτειίΓο,

εΠίοι·αιοιιι νοίιι·ει· μι· :ιΡοίὶοΗ6ο. £ωΡω ιιι:ιιιάατιιιιε , 86 ιη

οΒεόιοιιτιεε νιι·τιιτε μπει ιιιιιιε , ειιιο.ιε:ιιιιε ω. εοτιιΡοτειιτοπι

Ιοοιιτιι Ρι·οκιιιιιοι·ετιι Πο €ιιίι εεεΙσΠεε , Γε:ειιι:ιιιιι 2.τ€Ι1ΤΕΡΗ:

το ο νε! ι·οοιιτ:ιτοι·ί Πιο-δ :κι και ιεττιόοε τσίι:85 Πο οιιίῖε

ε66)ΙοΠειε , 86 Ροίι:εει ω10ωω ί66ιιι·ιιιξι εΙεόΙ:ο να! Ρι·οοικειτοτι

Πιο Φ Μι ι·εειΡιοιιεΙοε τείιεε ΤιιτοτιοιιΠε α:ι:ΙεΠα: ειεσε·άειιτεε

οπιιιι ει·ειτιο. δ( τιιιιοι·ε ΡοίὶΡοίἱτο, τείὶεε ιιτιιιιίηιιο Ρεττιε @και

ίοι·ιιιο.ιιι ι·ετίοι·ιΡτειιιι 88 Βοό€ιιι ΕιτπάεεείΤοι·ο ιιοΠ:το ιιιΗει.

:τα πισω σε Ρωι Ιιατιιπι Γιιί66Ριιοιισιτι ι·οοιΡισ.τιε , ιιιιΙΙιιιε 6οιι.

τι·ειάι6Ηοιιο νο! :ιΡΡεΙΙ:ιτιοιιο οΒΠειιιτο. ει ν€το ιιΙιτειιιτι·ιι

Ι›:ιι·ιιιιτιι ειΒίειιωνει·ιτ, Παρε: Ρτοςιιι·ειτοι·οττι ωιϊωι5 ιιιΠ

εΒιιιπιιιτ!ιι ιιιιΡεάάιτιοιιτιιιιι ιιι:ιΙιιΕοίι3ε ΡιοΒ:ινδιιτι €]ι1ε ειιιι

τα απ ιι€τὶτ το εε ]ιιτιειιιτει ικά ιοιι€ ει τιθ:οε και
ἔιιιιιιε Μη» , δέ ὸιΙἰἔειιτιιιε ἰτιιτ0τι·οΞἔι·ι , παμε ειιτιιΡοιιιιιὶ

:ΗΙι8ειιτιει , 86 αιιιτε!ει εοι·ιιιιι Μαι εοιιΓστιΜ. Βοιωτια απο.

ίΒιι:Ιοτι:ε @Με νεΠι·ιε ιιιοΙιιίειε:ιό 86άειιι ΑΡοίιοΙιεειιιι ΜΠΕ

κοιταω , Γρο.τ1ι.ιττι όιιοι·ιιιτι τιιοιιΠιιττι Ροίὶ Ρπι:ώ&οε Έτσι Επι

ηιιιιιιιε ι:οΠαι ι·οςοιπι Γιιοιιιις ριιι·τιΒιιε Ραειι€ε:τι:εε , ειιιο

Γε όοΕιαιιιτ οιιτιι 1ΡίΪ5 2.ττ€Π:ειτιοιιιι:ιιιε 2.Ροί6οιι€ο 6:οιιΓΡε&ιιι

Ρτει:Γειιτειικ: 3 86 κάθε 86 εοΒιιιτιε ι·ιιτιοιιιΒιιε ιιτι·ιιιίςιιε , νε!

ΞΙΙιιιε Ρο.ι·τιε , φα: :ώστε Ριο6.ιιικιιτ , ι:οιιτι·ονειΠει Βιιοπι 8ο

Μεσοι· οιιιιιι €€ίΤ:ιτι68 8ι1ΐιιΒιο £οπωωι. ει 2101266138 Με ειιΙ6·;

ειιιοικιιε ιιοςιιινει·ιτιε αυτ ιιοΙιιοτιειει ι·οΠε : όιιο,οιιιιιΜΡ

Ρ·οΙΙπτιοιιε 86 εκειιΓιτιοκιο εεΙΤειιιτε 91 ά:ιτιιτιι ιιΡοίιοΙιοιιιτι

εΧΓεειιιειιιτιιι·. Πεεει·ιιτι·ι Η -ιιοΒΙι€οιιι:ιο. μιιιιωω ,: νε! τοι·ΒΙ..

νει·ίό.τιοιιο ο.Ιιειιιιι8 Ρειττἰιιτιι _ Μια ι·εεε:Ρτι ιιοιι Ι:ιιετιιιτ Τρι

ΒΠοτιιιιιιιε Ρατε ιιιι·:κιιιε ρισιιο ιτιίιτιιέι:8. μι· θ νεΙ Ρ€ι·.Γιιβ ι

Βοιειικιιι· ι·εΓΡοιιΓο.Ιοιιι τειιιιιιιιο εοτιίιιαιτο , @απο ι1ττη11Β

Ρειττι οτειιιτοι·ιιιιιι ειίΤι·8τιειπιιιε,ειοϊ ειροί'εο!ιεει.ττι ί6:ό·επι 8.6

ΦΦάειτ ςιιοπιο.ιιι αΙτει·:ι νειιιοι·ιτε _ Η Ματια κοιτα ιιο]ιι€ι·ιτ;

ιιΠιιΙοιιιιιιιιε ειιιειιιιιιιιι :πιο άιέιεινειιτ Ριοεαιετιιτ. Π:ιτιιτιι

ν€τοιια: τα. Ο:ιΙοιιά:ιε δη:ιτ©ιιιΒιιε.

Ν

ΠΚΒΑΝΙ



τι: οιισειι οοι.ιιΝειε ΕΡ150ΟΡΑΤΠ5. 1.83.

 

τ1κΒΑΝι Β ΡΑ Ρα τω. ιει>ιετοι.Α.

Αά Τιιτοιιειι&ιπ ατετι1εΡιίι:οΡιιιιι.

ΟΠ ρ·στευι Ρβίωιρί Επιπσοι·κω ι·τέέα ίωίκείω εἰ σουετέίτ, 009

επιία· απ» Βοίω/δ εσείι·1ΐα σουφοεια:.

Ιεετ πεἔοτἰιιι°τι , οιιοτὶ ιιιτει·τιιαιιι 86 ΠοΙειιίειιι εεεΙε.

ι|Παιιι νεττιτιιτ , ε:: ιιιτιιιειιε τιΒι ατα ΑΡοίτο!ιοα $ε‹1ε εστι

εεΠιε άιιιτιιιε ίιτ Ρτοτταθ:ιιιτι , οπότε :το ό.εειΠοιιειιι ιΡΠιιε μια

“Ετ τιιει·ιτο Ρι·οεεόειπάιιιιι .) Ρι·αείεττιιιι ετιιιιι α τεεοΙειιάα:·

πιειιιοτια: ΑΙειτατιειτο Ραρα ,. @οι ιπιοιαιιι ταεει·ετ ΤιιΓειιΙαιιι,

ιιοτιιιιιΠι Βιετιιιτ το ΠοΙετιΠ εεεΙείια τείτεε τεεει]ιτι 86 ειταε

ιιιιιιατι , 86 εΙειιι εΓεειιιιάιιιιι ιΡΠιιε ΡαΡεε Γει·ιειιι ιττει·αι·ιιιιι

τἱε :τιατιάατο Ρα τεεοι·εΙατιοιιιε Ι.ιιοιι ΡαΡα: ΡταεόεεεΠοτ8

τιοΠ:τι εοτατιι όιΙεέτιε Με άεεαιιο ()ειιοιιιαιιειιβ,]. εΙε νε

και Ροιιτε αι·ετιιοιαοοιιο ΚοτΙιοιιιαΒειιΠ τ 86 Μαειίτι·ο ΗΠΑ

€οτιι ]ατιιιειιίτ ΡτατΡοίιτο δ. Ματια εὶε ()αίτε!Ιο , τείτεε εεε

πιο: αἱ: ιιττατιι.ιε οαι·τε Ρωατιετι , 86 αττεΙτατιοιιεε εοι·ιΓει·ιτιταε

αι5οίτοΙιεο οοιιΓΡεέτιιι ΡιαεΓειιτατεε. ΕιττιετΞτατιτεε τιιιιι φαι

ιιιτει· τε 86 Ρτατδιέταιιι εεεΙε!ιαιπι εοτιττονετΓια ε!ιατιιιε ΜΒΜ

ὸε αΠειιίτι Ραττιιιιιι εοιιεοι·ιεια τει·ιιιιιιετιιι· ; ατι Ρτεεεε εαιιι'ἐ

τω επι τιοίττἰ Ρ τ” τ. ι Η ι ιΠιιίττιε Ειταιιεοτιιτιι Μαι , ειιἱ ,.

οιιαεειιτιι σε απο Βεο ΡοίΤιιιιιιιε, ίασει·ε νοΙτιιιιιιε δέ άεοε

πιω , α Ιιιι‹: α τιιειιίε Ματτιο Ρι·οΧιτιιε νειιτιιι·ο ειι.Γοιιε αἀ

αιιιιιιτιι ιιιτ!ιιειαε Ρετετι...... τιοι 86 ΡτατεΙιέτα: εοιιιιιιιΠ`α Ματ

εοεΙείἱεε τὶιιιτιιτιιιε ΡτοτοΒαιι6Ιαε5 Κα. (1ΠΟΕι Η ιοί-τα ΡταείετιΡι.

αυτια τει·ιτιιιιιιιιι εοτιτι·ονειίια ιΡΓα ιιοιι Ηιει·ιτ εοιιεοι·όια τει·.

και ποτιιτ:οτιιιιι

πιιιιατα , ιΡΓε Ρετ τε νε! Ρετ ιεΓΡοιιίαΙεε ιεΙοιιεοε 86 Πιθιειειι.

.τετ ιιιίτι·ιιέτοε Ρι·:εταταε ΠοΙειιΠ εα:ΙεΠαε τεΓΡοιιίιιιιιε , 86 Γεω

τετιτιαιιι Γεειιτιάιιτιι Βειιτιι 86 νετιτατειιιι τεεεΡτι1τι15 , αΡοίτο·

116:ο τε εοτιΓρεέτιιι εεΡταείειιτεε , ιιοτι οΒΡταιιτιΒιιε 1ιτεεω·,

:ματ ιιιιιιτιι τιι=ατα:ΡτοΡετε Με εοιιίειειιτια ΡΜ (και εΙεθτι 86

ιέτσε ΠοΙειιΠε εεεΙείι:ε τθΡοττατι10τ, οιιατιιιιι

τειιοτειιι α6ιΙιιιε ειΓάειιιι ιιιιιιτιιε ιο ιιοίτια ΡτεεΓειιτια εοιιίτιτιι

τιείεειιτιό.ιιιιι Ρι·αείειιτειιι ίοι·ιιιαπι Ριπεριιιιιιε ιιιιιιιτιταιιόιιιιιι,

'Ττια Ποιιιάετιι Γιατετιιιταε ΓτιιάιοΓε Ρτονιοεατ , ιιε οεεαίιοιιε

° Ρ



Α!! .ε Μ! -ΆΟΩΤ'Α!·.^ν!ΑΙ1ΐΙ Α!

Ξιπ!ιιο!αι·ιππ ΙΙΒιι·ιιω 3 τε ω 0οπ1Ροί!τ!οτ1€ θ.οίθιπ!2. .ε!ιιι·ιιπι

ΜΜΒεω 8: ι·εω!!Τιιω : Το. Η ω κι νει·ἰτειτε €οη!!!τ6τ!τ5 πω»

@Πάω !ικ!ίιε!ειε ι·ενοαι Μπι” , δε ει!! Μ φωσ! @Παω Ϊυὲ..

~ Με , ε1ι1έ!:οτθ Βεο , Ρεοε:οάεωμε. Παταπμνετοιπε εει!οικ!!ε

$εΡεςετιβω.

 

ε ε π. Ε ο τ Α ΤΕετιΜοΝΙΑ Ρ κι οι εεει.ιεειΑ

· τσιιοΝΕΝει οοΝΤιιΑ 13οιΕΝεΕΜ. φ `"

Κ! ο εποε ει!σβειε δ. θεοτἔϋ !ι1τατιιε ε!Μτ Φ φα! :Μη

οΠἑε αιΡεΓ!ειπιιε ΒοΗΠΩ! :Ε Ν. Τι1το110ι1ί!5 :1ι°€!1ὶ€Ρ!ΓΟό..

Έ! , νἰὸ!τ ε:!ετ!εοδ Πο!επΠε εεε!εΓιετ σειι·ιοιπίεοε , δ: ει!!οε οέ!;ο

νε! Ρ!ι!τΘε , ΡτεείΒηττιπτοε €!€&ιιπ1 ίἱιιιπ1 Έ! τ: ο ο ΝΕ Μ Κα.

Έσω Ρ::πά!&ο ειτε!ιΙοΡ!ΓεοΡο απο !ὶττει·ὶε αιΡ!τα!! Βο!θ11!!8,

σοηε!ποιπ!Βμε !!1!)!Οτ!Ρτ!ο11€ε ωιιποο!εοι·ιιττι Πο!εηίἱιπη , Πω

!πιιε !ε&!ε δ: εΡΡτοΒατὶε , ία:!τ ε!!&ιιε Ηιιἔο ΡτοΗ:!!!οηεπι
.ΤυτοκισηΠ ατεΜσΡ1ΓεοΡο ,Ίδε Πε ν!ε!!τ ω!!! εοπ!ὲει·:ι:ἰ ; -8ς

Ικα: εοιπΓεοτειτ!ο ω! κι Ποττπο!αι , (μια αιιπειτιυ· Ρορω!ω

δ'ίοο. διι!)!ά1ιι€ητε νετο Αι1Βι1!!ο νε! δεΡτεττιβτὶ , ία!επτε

Βοττιἰιπο ΤιιτουεΠΠ αιττι σΡ!ΓεοΡ!ε ΜεοΡιπ! Βιιι·8ιι!!ιιω.8ς

ττειόΕ:ιητε ‹3ε ικ·Βο:Πε Ρτονἰτιεἰα: Με _ £ιΡεΝ°ειι5α ι·ια!!&ιω

_Ι-ΙΠΒο, δκο!!Χίτ Ποτπὶιπο Τιιι·οηεΠΠ ε θΒο πωπω! ε! ) ωΠ_

$1εω πω! Μ! Μαπό:ιτι1ϊΙ1 νθ!!:τ11ΙΠ δ£Ξ ει!! ο!κό!ετιτ1εω Πω::

86 ε€τ€ι·ἰ €Ρ!!εοΡ!ν€!!:τ!.

(3 Α μ ε ιι ι :στα ε ει·ο!ι1ά!ειεοπικ Τιιτουεπιθε !ιιι·ειτυε ε!!Χίι:

Μαιο ε!ε ΡτεεΓοιπειτὶορε , ε!ε ρι·οίο!Ποηε , 8: ‹1ε οοηΓεει·ει

φώκια , ς1ιιοι! Ρτοκὶωιιε : 8.ε!τ!!ά!τ Με!!! €1!10€! απο εΙΤετ Κα.

Πα 8; Μ·ε!!!εΡ!ΓεοΡυε Τυτοη€ηί!ε .]ο ο 1 ο, δ: ΡτωΓοηε εΠει:

Ρτσεά!έΙ:ι1ε Ηυρο , νησι: ειικ!!νἱ: α!κ1ιι!ε! ε!ε ειΒ!6!ιιτ!οηε

]ΡΠη8_ ΑΠε!!ν!τ αυτια!! (μισά @το 5ωΡοττεινει·π Ρ:1.!!!ι11Πτ

Μόω!τ αφτο , φως! :ιικ!!ν!τ :Πο , φωσ! Ευ. ω! ε!τατιιε έ.

.διιπιππο Ρουτ!Ησε, οι: Ι'θΓΡΟΠάθΙ'θΈ !)ο!εη!!Βι1ε.

Η ο ο ο ς!εαιηιιε ΤιιτοικηΠε !ι1τε1τι18 ε!!Χἰτ ,ηι1οτ! όἰε τει·τΞε.

Με! ειι1ε1ττ:1 Ρο!! €οτ!!0€τε1τ!ο116Μ Ηι1Βοη!ε Βο!0η!!ε ν1ε!!τ

Ο!ἰυετἱιιττι ειτο!ι!ά!ο.οοοιιιτι Πο!εηΓεω νεο!τε ω! ε!οιπιιτι1

Β ΔιιτΗο1.ο1νωει πω: Ρτα:Ρο!!:1 ω εα:!οΠα Ματ! Μ2.τ.

..ω



ιΝ ΟΑΠ8Α υοι.εΝειει ευιεεουΑΤυεῖι η

ΙΜ , 86 ίἰιΡΡΙιεειι·ε ει 900€! ιΡΙε ι·εεοκιειΙιο.ι·ετ απο Ποιοι.

11ο Τιιτοκιειιίὶ ΕΝ. ςιιι εοιιεεΡεπειε εάνει·ί.ιιε ειιΙ11 Μοεοτετιπ,

1ιι·οΕιτει· ιτιοΒεεΗεω:ιεκπ , 6ὶε ειπε. ει Γάι:ιείεεεεειμ 6ιιιοιιιιιιιι

άε εεεει·ο “Με εΠετ , 86 τοτε εεεΙείια Βο!ειιΠε , 86 εοτιιιιι

εΕιίΐεσΡιιε.· ΡοΠ:εο. πιιι ειιοά 8ιιιιι Βοιιιιιιιιε ΒΑιιτΗοιοΜ.ειιε,·

«μή ι·ιιιιιε Γεάετ :ιτεΒἰεΡὶΓεοΡιιε Με εεεΙεΠα ΤιιτοιιειιΠ , Μ.

:πετ Βιιτειιτιώειιιι Ρτονιιιειαπι Γιιο.ττι τειτιΡοτε ΠΗιιε εΙειΞΙ;ι ,_

πεικιΠτιιπι ίεειτ Ρετ ΒοΙειιίεπι εΡιΓεοΡειτιιτιι , 86 ειιιι6 Γετε

Β2Ε1η· ειπε ειιπι , 86 εο.ιιι·Ρατιεε Ρι1π2Β21ΠΕι11° ὰ Γεεει·ὸοτιΒιιε

..ίΠιιιε εΡιΓεοΡετιιε , 86 ὸιιπι Βιεε Ηετειπ , νιόιτ εΡΠεοΡιιιιι

ΜειεΙονιειιίεκιι 6ιιιι απο 8ο ει·:ιε , εΙενειτε τ112.τιιι8 Μ εεε!ιιτιι

άΕεειιε , Βειιεάι&ιιε Βειιε _ ειπα νἰὰεο Βοπιιιιιιτιπ ειι·εΜε

Ριί6:οΡυτιι Τιιτοπετιίεπ1 Βοηοτειι·ί 86 ε16ειΙτετΙ ιο εΡἱίΒοΡατιι

Βο1ειιίἰ Παπ ρω ι·1ιιτιι ιιιεττοΡοΙΙτειιιιιτιι_ νωιι ειι.ειτιι ειιιο61

Γεεει·όοτεε τεΓεεεΒειιιτο.εΙ ειιιιι ηΠ2ΠἱΪΟΙΙθ$ Ιίι:ιε. νιΐιιι ετιειιι

κα! ειιιιι Βοτιιιιιιιε Τιιτοπετιίῖε εε εΒι·ει:ετ εοιιει ιιιιπ Κε··°

3οπιιει εΒΒ:ιε δ. ]ειειιτι , ηΠἱ είΜε εΡιΓεειΡετιι ΠοΙειιΠ ,νειιιι:

εποε ειΙϋε ειΒΒιι6ιΒιιε , @οι ω νοε:ιτιοι·ιειιι Ρι·πόιέΗ ειτεΒὶεφ

ΡιαοΡι ΤιιτοιιεκιΠε νειιει·ειιιτ : 86 »Με ειπε ιεεΙειιιπειιι ειπα

(:2.ΡΡ2 Γει·ιεει ιη εοι·ιειΙιο ΒειειιΙιιτιπ Ρ:ιΒ;οι·ειΙετιι ΙπιΒειιτεττι ω

Ματια (Μ. ΡοΠ·εει Ρι·σεώδΒιιε :ιΒΒαε νειιιτ νεττιιπειιιτι πό [Μ

πιὶιιιιιιι ΤιιτοιιειιΓεω ‹ὶε ιιι:ιτιάειτο ἰΡΠιιε. Ιτειιι πω: Τιι-ί

τοιποε νοε.ειτι:ιε ΑΒ εο6Ιεπι :ιτεΒιεΡἰΓεοΡο ΤιιτοιιειιΠ , δέ ΐιιΡ-_

ΡΙιε:ινιτ ιι·ιΠ Ι)εε:ιιιο 3 ιιτ ι·οξ._ζειετ Βοιιιιιιιιιιι .Τι1το11θηΓεη1

το εο ι @Με ειπεεείΓοτ Γιιιιε ίεεει·ει.τ οΒεάιειιεκιτιι Βοπιιιιο'

Ν. Τιιτοιιειιίι , 86 @Με ιΡΓε ει·ειτ κι εειάετιι οΒεόιεητιει , 86

ι·εεοειιοΓεεΒειτ ΠΒιιιιιιιιτΒ Τιιτοιιειι(εττι :ιτεΒιεΡιΓεοΡιιοτ

ίιιιιτπ. ΡοΠεο. Γεω Ρτεεάιθ:ι1ε ειΒΒειε €ιΡυά νιτιειιιτιι οΒε-ε

άΙειιτιεπι ωεΒιεΡιΓεοΡο Τιιι·οιιειιΠ , 86 ιιιι·:ινιτ ει Η6ΐεΗτει

του, Με άεαιιιο ΡτεεΓεπιτε 86 νιεΙειιτε. 871816 ετιειιιι Ρειι·ι-ο

ΦΒἰειιιι 61ιιετιπάειιι ΒοΙειιΓειι·ι άειτοττειΠτειτ1 6]ιιει·ιπιοι·ιιεττι·

Γιιειιιι :ιΡιιεΙΒοιιιιιιιιιιι Τιιωτιειιίειτι , 86 ιιιιιιεττεινέπ Ιιττει·ειε:

:ιΒ ιΡίο Ρτο ΒειΒειιεΙει ιιιίΗτιει εά 6ιιιειιιὸειιι αιΡεΙΙ:ιιιιιττι.

; Α 1.” κι ειπε ε:ιιιοιιιειιε 86 ΡιεεΡοΠςιιε ιο εεεΙεΠει Τμ..

τοηεπωιιτετιιε Δω: ιόειιι 9ΠΟ(1 Β ιι 1 α: πι” ειΒΒειε όε Ρω-°

ίεΠῖοιιε ι 86ε....... ΒιιιιιΙιτει· Μαη :ιά8ιόιτ 6ιιιοεΙ νι6ϋτ Ηττα”

ιιιΒιιε Ηιιεο ΠοΙετιίἰε επιιτιιε νειιὶτ Βιιη.ςιιΙιιιιιι. ΡοΩω`

3πτοτο ΡιΠεο Ιιεειιι:ιαπι τεεεά9ιι81 εΒ ει·εΒ1εΡιΓε1ΒΡΒ Τι1τ0-'

η.

Κ



ιι6 (ΑΠΤΑ νΑ111Α ”

ιιαιΠ 6ιτΡ6τϋτ 6ΗΟ6135: ιιιΠτιιιια6τυ οΕΓου8ιΙΤ6 οΒ68ι6ιιτἰαυτ

ν6ίτταπι που ναιιφειιιτ φυα τιιυΙτιε ιι6εοτυα 6ταιτι ο66ιιΡα...

τ” Α8]€Ωὶτ φιοφι6'φιο8 8τιιιι 6Π`6τ Αιι868ανιε Ρι·ο φια

τὶαυι 6οιιττονττΠα , φα 6τατ Ηττα· Ποιιιιιιυιιι Τυτουαιθ:τιι·

86ανιιιι6υ!υυι Γυιιιιι . Μα Ποιιυτιιιιιι Τυτου6ιιί6ιιι (©8811

ταιι υι 6αΡιτυΙο 5. ΑΙΒιιιι αυτι φιιΒιι18αιτι Με ΠιθταΒατι6ιε,

υιτα· φωτ. 6τατ 86 Η υ ο ο.

ΟζΑιιΝ ιι Ματ Γατα·8οε86 τα666ιιτοτ 666:Έ6Γιατ Τιυ·οιι6τι.

Πε ]τιτατιιε 8ιι6ιτ ι86τυ φιο8 α Η 688 Ρτα:Γ6ιιτατιου6 , 86 Ρι·ο.

Γ6Πιου6 _ 86 618 816 6οοΓ66ι·ατιοιιιε. Α88ι8ιτ τατιιαι φιο8 υι

τ68ιτυ Πιο 8 Κουν. , ναυτ Τιιτουοε , 86 Ιτιττανιτ 6αιιι6ταυι.

Βουιιιιι Τιιι·ου6ιιΠε , φιι που αΙΤυττατιτ α. Ετ συτυ Ρτα:

688685 Η τα: ο 6οιιφια6τ6τυτ . φιατ6 υοτι οΠ:αι8ιίτιε ιιιιΒί

ΙιιΙα.τ6τιι νυΙτιιτιι ;Κ6ΓΡοιι8ιτ φυα που Ρτοπιαιιιίτι. Ετ 8ικιτ

Ηιι 6ο :6Βο τιιΙιιΙ 86υι6τυι α ιι8 νοε,86 ΜΙΝΙ £ω 6οιιττα

ο868ιαιτιατιι ν68ταιιι 5 ιιιιιιιο (Επι νοβιε ο86816τιε 86 6το.

Ιν ο ατοΙιιΡι·6εΒγτ6τ Τιιτοιι6ιιίιε ]ιιτατυε @τα φιο8 Με:

6αιιοτυ6οε ΠοΙαυα 8008Πήτ11°ατθ ο86816υτιαιυ ιη 6αΡιτιιΐο

Ττ11°00θυΠ8 66616ίια: 86 ακυι6Ριτ6ΟΡο ΤυτοιιαιΠ . φυ Βια.

:αυτ 6ι66οιυτιιιιιιι6ατι 8 Ρτα:8ι&ο αι·6Ιιι6ΡιίεοΡο . φιοιιιαπι

ιιοΙ6Βαυτ 6ΠΒα·6 6ΡἰΓ6οΡυττι υι 666Ι6ίὶα Βια ]ιιιττα πιαιι8α

τυπι αΡοίτοΠειιυι φιο8 Με α666Ρ6ταυτ. Α88ι86τιιιιτ ω

Ρυ·αιιιαιτο 6τιαιιι φιο8 86 66τα·ο ιιου ν6ιτατ6ιιτ 666Ι6Παιιι

Τυτοιι6ιιί6ιιι , υ66 86 66τα·ο τ66ιΡ16ιιτ :Πι ιιαιι 6ατιουιτιιιυ ,

φυ Ιιο6 Γα6ταιιι6ιιτιιυι ιιου Ρατται·6τ . 86 ο€ Γα6ταιιι6ιιτιιιιι

Ρτε6ίτιτ6τιιιιτ αΒΓο!υτι ατι 6ο86τιι ατ6Ιιι6ΡιΓ6οΡο.... Α88ι8ιτ

86 6Ι6τιαε φωτ! ]υταν6τυιιτ Γ6 Ραι·ιτιιτοε Γ6ιιτ6υτια: Ιατ:6 8

Ι.ιιτ:ιο ΡαΡα . 86 νι8ιτ ιυιυπι ιΙΙοι·υττι ΟΗν6τΕυτυ ποια

ιι6 ατ6Ιυ8ιαοοιιυιιι ΒοΙ6ιιί6τυ ία616τιτ6ιιι Ρτα:8ιότιιτυ Ηττα.

τυαιτιιιιι αυιι !ασητυιε.

Α Μ Α τι ιι ι ο ιι ε 6αιιουιευε Τυτου6ιιΠε ῇιιτατιιε 8ιιτἰτ φιο8...

νι8ιτ 6ιυιι ΒυτειιΠι Γ686ιιτ6υι οιιιιι αΙυε Ι·υ8:τατέαιι6ιε 86 ευ

6αιταιι αι·6Ιιι6 ιί6οΡο : τυΙιιΙ ιιιιτυ 68 οιι6τοΓυτιι , φιο8 νο:

να 666Ι6Πα ν6ἄι·α ιιιιτυ Ρτε666Ρ6τιτ: 86 Ιιο6 ίιυτ Ροίτ ι·68ι

ΠΠΠ ΗυοοΝιεὲ Κοτιια. .

ΘΑυτ κι οι”. ιιιοιια6τιιιε νιιι8οοιιι6ιιΠε ῇιιτατιιε ὸἱΧἱἱ',

(φυσά νι8ιτ Ηιι ο ο Ν ΕΜ 86 6αιιοιιι6οε Ι)ο!6ιιί6ε , ναιι6ιι..

τα α8 6οιιί66ι·ατιοιι6ιιι . φυ Ρτοίτταν6τυυτ Γ6 αιιτ6 3αιιιιαιιι



ιιι ΟΑΠ5Α ισοιιιΝειε ΕιιιεεουΑ·τιιε. :η

ιεεειειιιιε αει Ρειιεε Ε ιι ε ε ι. ιι Αιι ο ι Τιιι·οιιειιΠε ειι·εΙιιειιιΕ

εοΡι, 86 ιιιι Γιιει·ιιιιτ ειιιΓοιιιι:ι ι86 ΡοΓτεει Ρι;ειιι&ιιε ΕιιεεΙΒιιιι6·

-ιιιιε ιεεεΡιε Ηιι€οιιειτι ειισιοιιιτιιιιι ιιι οΓειιιο Ρεειε , 86 τιιιιε
ι

Ρι·ειείειιτ:ιτιιε Με ει εΙετιειε Ποιειιιιι:ιιιε Ρι·ιειιιιίιο ειιειιιεισιιἔ

εοΡο , ιιτ εοιιΓεει·ειι·ετιιι· , 86€.
Ε 1ΕΙο ιιιειιΒιε μια· δ. ΑιιιΙιιιι ιιιι·ειτιιε εεε ι φαι νιίειιτ

τα ιιίιιιιιι σε οιιεινι ι·ε ειιιιτειιι :ι εοιι εειιιτιοι:ε σε.

ΞεειΡι Ριοεειιιοιιο.ιιτει· ιιι εεειείιιι δ. Αιιιιιιι , ιιειιε εοιιιιιε.

τιιειιιιιε ειιτ ιιιιιιε πιοιιειιει·ιι ιιιιιι·ε.8:ιιιεοε Τιιτοιιειιιιε εεειε..

Πει: ι·ειιειιιιτεε ὰ εοιιΓεετειτιοιιε Ρι·οεειιιοιιειι6ει· ι·εειΡετε.

Ροιιεει ειεεεΡιτ ειΒ οι·ε Ρεωιειι Ηιισοιιιε , ιιαι ιΒιιι: Βετερ
.ιιιιιιι νοειιτιιε ὰ Βοιιιιιιο Τιιιοιιειι ι ειιιιι Πω εΡιΓεοΡιε._ ι

ΟΛι.·ι·ειιιιιε Ρι·εειιντει· ιιε 5. νειιιιιιτιο ιιιι·ιι.ιιιε..... ειε

ααα ιιιιιιτ εισαι (εκ νιιιιι: φοι·ιιτιι ιιοπιιιιει Ιιεεε Γεω:

σα”:ο σε ειεειιιιιιε , Ο π. ι ν ιι ιι ι ιι ε ιιι·ειιιιιιειεοιιιιε ,

βειινΔιειιιε , (Ξιιιι:ο ειε ΜεΙετιε , Ριοιιειιτιιε θα!

Με , 86 ιιτ «και νικ. ειε Βιιιιι.ιι. Αειιιιιιιε ετιιιιιι φαι νιιιιι:

μετιιιιίιιιιιι Ηιι€0ιιειιι ι·ειιειιιιτειιι ὰ εοιιΓεειιιτιοιιε Γιι:ι ι·εει

μ Ρι·οεεΠιοιιιιιιτει· ιιΡιι6ι Βοιιιιιι , 86 ιιιιοιι ιιιτει·ιιιιτ ιιιιΡτιιε

μιωιειι Μα ιιι ειοιιιο Οοι·ιειιιι ειι·ειιιιιι6ιεοιιι , 86 ιΡΓε ιετιιΡει·

ίιιιτειιπι εο ιεεΙειιιι:εὰεοιιΓεει·:ιιιοιιε ιιΓφε ω ι·εεεΡτιοιιειιι_

Ο Α ιι ε ιι ι ο ιι ε Ρι·εειιντει· εΙε Βιιιιιιι ιιιιιιτιιε...... (Με ,

φαι ιιιτειίιιειιιιιι: ΡιικΓειιτιιτιοιιι Ρι·ιειιιι€Ει Ηιι€οιιιε ειιιει.

ιιιιε 6ιεεειιιιιε ι ιιιιιειΓιει· Ιεει·ιιιε , Οιιιιίιιιιιιιιε. Ροίιεει (Με,

ηιιοει νειιιτ ειπε εο Αιιειεεενιιιιι , 86 διιετιιιιτ ιι›ι ει οιινίετιι

θ ιι ι ο ο ιιε Μειετιιι, Κ ο ιι ιι ιι το ε θειιιιιε , κιν. ‹ιε Βιιιιιιι,

Οι.ι ν Ε ιι ι ιι ε ειι·ειιιειιειεοιιιιε , 86 ιιιιιιτι ι·ιιιιιιεε ιιε ειιιίεορετιι

Βοιειιίι. Ροίιεει νιειιτ ειιιτι ιιιΐι·ει φιιιτιιιιι ειιειιι ιιι 6ιοιιιο

Βια , φαι ιιιεειιιιτιιι· ιιοιιιιιε Ποιιιι.ιιι σ.ι·ειιιιιιιιεοιιι ιιι Ρειεε _

86 ιειιιειιε ὰ εοιιώει·ιιιιοιιε νιιιιι: ειιιιι ιιεειΡι Ρι·οεεΙΙιοιιιιιι..

τει· ιιι ειιιοιιιιε ιιιοιιο.ίιει·ιιε.

ΡΔεΑ Νιιε ΡιεεΕνεειιιιι·ετιιε ιιιιιιι: , φαι ιΡΓε ει·ιιτ Βατ

Βιιιιι φο.ιιειο ,ιο ε ι ιι ε Με. Τιιι·οιιειιΠε ειιιιι θειιοιτιε.ιιειι

Η 86 Αιιιιεεέιινειιίι εριίεοΡιε ειιεοτιιιιιιιιιιεεινιτ Η ιι ο ο ιι ε Μ

κα” ειε ιιιιιιιιιιιτο ι)οιιιιιιι Ρε με Α ο ιι ι .Α ιι ι , 86 ε.ιιειινιι:

ιεει ιιττειιιε ιΡω ι 86 ιιοε ειειθωει ΡτοΡτει· ιι·ιιιιΓ8ιειΠα

ιιειιιιιιι:ιιιιειιιι ι φαι ίεεειαι: Τιιιοιιειιιι_εεεΙειισε , Με

ιιιιιιιεια ω. -



πι! °ΑΟΤΑωνΑΚΙΗ' '·

Ι) Α "ο Οοοιιιιε ειι·ειιιεοιΓεοΡι ιιιτειιιιε ιιωι Μετα φαει

Με ειε Ρι·ιεΓειιαιτιοιιε _ οι·οίεΙϊιοοε , δ( εοοΓεει·ιιιιοιιε. Ροίιεα

νιιιιε απο νειιιειπειιι ει Κοιτιει , 86 νειιιειιιτεπι Τιιτοπο5 , 86

Φ0Ποοιιειιτειιι απο ειι·ειιιεοιΓεοΡο Τιιτοιιειιιι , ειιτι·σιόι;ο μμ

Ιεο ειεειιτ ει οΓειιιιιπι. Ροίιεο. Δω: οικω ειετιιιιι: Ιιττειιιο·

Ρι·σεό.ιέΣο Η σου Ν ι Βοιετιίι , @Με νοεαι:οειτιιι· ω εοιιει·ε..

8ειτιοιιεπι εΡιΓεοΡοιιιιτι , :με Γ:ιθεει Βια. Βιιιἔωιι, 86 απο

Ρι·ιεΓειτο Ηιι€οιιενειιιε Βιιι ιιΙιιιιιι , 86 νιὸιε ειιπι ΒιιιΒιιιιι

εάειιτειιι ιο ωΡιωΙο απο :ιἔιε εΡιΓεοΡιε 3 86 ει» ι·ετιιιιι: μα

@Με ‹ιε οιιιιιοιιε @Με , οιιοε Ρωιιειω Ηι18ο ει ειειιει·:ιτ;

Ο ι. ιι ιι ε Μ ω. ιι ου ε ΡιεδιΜετ ιιιιατιιε 6ιιιιιε Μισο «Με

Ωω Ρι·οιιιιιιι , μπει· εισαι :ΜΜιειιτ , οιιοει ειιιοινιτ Ηι1οοΝΕΜ

Β0ιειιίειτι εΙεέιιιιιι 86 εΙειιεοε ΒοΙειιΓεε , ιιιι·ιιιιεεε Γε οΒΓει·.

νειτε Γειπειιιιειιιι ει. Ι.ιι6:ιο Ραμ Ιειτ:ιιιι , 86·ΓιιΒιεε1ιοιιετιι

ΡΘ1°ρετιιειιτι εεειεΠεεΤιποοεοίι , 86·οιιοει ιιιιιιιιττι εειιιοιιιεειὲ

τειιτ , οιιι που Γο.εει·ετ Ρτεεειι&ιιιτι ιιιι·ειτιιεοτιιοι , 86 Η ποιά

ί::ιεετεε, οσο Ιιειοει·ετ ιιιιέι:ιιιιι Ριεεοεοόεε. ·

8 Απ. ο Μο τι Ρτειιηιει· ειιιιιτ οιιοει νιιιιτ Ηι18στιε11°ι Βο..

ΙειιΓετιι ι·ειιειιιιτειιι έι Καπο. νειιιι·ε ω 3 ο ε ο ι ιι Μ Τιιτοπε11

(ΠΠ , 86 €:οτιοι1ετεοειτιιτ οιιοει ΜΜΜ 2.τοι-Γει·ιτ ιο νιει ΡτοΡτετ

οθ·εοΓατιι , οικω Γεεει·ειε εεειεΙιεε Τιιι·οοειιιι5 86 ι·εεοειιοΕ

-εειιε Γε ειιεοιιιιιιιιιιιαιειιιτι , Ρεεεοειτ ειΒΓοΙνι ει› εο, 86ειοΓο

1ιιτιιε άεειιε ει ωιωω, . ·

Η ιι ο ο Ρι·εεοντει· ιιιι·ειτοε (Με , ειιιοει νιιιιτ Η ιι ο ο ισ ε Μ

Β0ιεοΓεπι ιη ειιΡιειιιο 8. Μειιπιειι Τιιι·οιιειιιιειιιι·:ιι·ε , ειναι

οσο Ρεεει·ει Ρε1ΠειιΙΠ εοτιττει εεεΙειιιιοι Τιιι·οιιεκιΓειιι , πει::

ο Ειεειε-ε ίενοεατι ειι·ειιιεοιΓεοροιιι ω τει·ι·ο Για , Γινε ιιιειΙιο.;

δε Με Με ιο ειιε ΓειΒικιτι , 86 ιο ει·ειίιιιι.ει εοιιΓεεωτιιε θα. -

4 · Β ο Νο ε Ηο Μ ο ιιιοιι.ειειιιιι ιιιιατιιε (Με ιοεπι (Με ρω.

:ιιιιιιιε. Αωωιι τειοπειι εισαι ειιιιιτ ΡτοίεΠιοιιεττι ιο· ιιιιΒιιει.

Δι Κοτοειιιει 86 ιο Ι.:ιτιιι:ι. <

νν ι π. π. ει. Μ ιι ε ρι·ειονεει· ιιικιιιιε ιιιιιιτ ι6ιεπι οιιοει πω...

Αιιιιιιιιε τειιιιειι ειιιοιι τιιοτιιιιι Ιειιιοε Ιεἔιτ ΡιοΐεΠιοοεπι Γκευ'.

Ροίιεει νιειιτ ειιιτι ειιιιι ι·ειιιι·ετ ἐ.Κοπιει τεειιιειπειιι Γε εεεΙε.

ίιεε Τιιτοιιειιιι ,_ 86 Ροίιεει νεοι: ω Ροττ8.8 εεειειι:ε , 86 μοι)

. ιι Η τα νετικιειιια Γεω (ΞεΙΙιε:ι. Με ιο Ποιο (πωπω (Σιιιει·ειειιΠιιτι·ι τη. 5η. .Η

0οπ·υ"Γκ.ι· 411 νε! Μσπασθια φαι ποπ επωι1εμ Μπηκ , Μουτ ΠΠ Εσωε:σε σιτροεν”

_ .Ρ“Ηάσ.τ , ωπι-υπ[ω Χωπο”Μ σουβιωτιστ. ΗΜ: 86 (ΕΜΗ Κοπιει.ιιιιι ιιιι:ιιιπ οι ΥΠΑ

δ. 8ειιιιΓοιιιε ο. 2.. 60. 86 «ει. ε ο '



ΙΝ ΟΑΠΒΑ ΌΟΙ.ΕΝ5Ι8 ΕΡΙ$ΦΟΡΑ*ΤΠ8. τη

ττωτ Γε 8.8 τεττειιιι , 86·οτιιοεε εειιιοτιιει ττειιιΠετοοτ ΓοΡετ

ειιιιι , 86Πε τιιετιιιτ εεΓοΙνι. ΕτΡοΠ:εσ. νιιιιτ εΙετιεοε Βοιω

Γεε @τοτε εεειειιιτ: Τοτοιιετιιι.

_Κοιτειιτιιτ Ρι·εεεγτετ ειιιιιτ.... οιιο6ι απο νειιιΠετ Ποἔ

Μπι οτάιιι:ιτιόοε τι Ρτιωιειο Ηοοο ΝΕ Ποιειιιι , Με απο

ιΓετιειιτειιι ιει ιο Ρειεε , 86 οτειιιιεινιτ εοπι ιο ειιοεοτιοπι οι

οτειιτιιειιε , οοοε Γεειτ ειΡιι‹ι ·ΡοιιτειιεΙειτιι. Ιοτεττοεατοιε

οττοιιι νιοιΙΓετ ειιττι ιιτετιτειιι Ρτι11ιο5 ειιι6ιτ , ιιοιι. ο

` Β Α ιι ιι ο τ ι Νο ε Ρτεεεγτετ ]οιε:1το5 τιιιτιτ , οιιο6ι ντεκ Η ιι

οοΝεινι ΠοιειιΓετιι ιτειιιτε Τιιτοιιιε , 86 ΡτεεΓετιτο.νιτΓε 130ιω,

τισ Ε ιτε Ει.ιιιιου ο Τοτοιιετιίι ιιτεειεΡιΓεοΡο ιο αιΡιτιιιο

Γιιο , Ρετειιε εε εο ττιιΓετιεοτειιοιιι, οτ Ροι·εετετ ει τειιιτιοιιο.τιι

Γιιο εΡιΓεοΡοτ 86 Με νετιιτ :κι Ροττ:ιε εεειειια:, δΕΡτ0Πττ2

νιτ Γε Ρωικειτο Ηοοο :ιο τεττειιιι ειπε ειτεειεΡιΓεοΡιιττι

ΤιιτοιιειιΓεπι , 86 εειτιοιιιει Τοι·οτιειιΓεε το$εινετοιιτ ε.τειιιε.

-ΡιΓεοΡιιιιι Ρτο εο , 86 ιΡΓε ο.εΓοινιτ ειιτιι , 86 ειιιι6ιτ οι ποιε

Ποιο , δ( Γεειτ ει οεεειιειιτιειιτι,ι Κ οι: ε τετιιε οποιο νιειιιιιε.... Αότιιιιιτ 6ιιιο6ι ιο τεττιΡο

τε ] ο ε ο ι ι νι6ιιτ Ρτ:τάιετοττι Η ο ο ο τι ε Μ ΠοιεοΓειιι ιιι εε

ειεΗει Τιιτοτιετιιι ., τεειτιετιτετιι ε 86 εοιιιιτειιτειιι Γε είε Ρετ.

@απο εοτιττει εεειειι:ιιιι ΤιιτοτιετιΓειιι.

τ· Η Α τω: ιι ι τι ο ε ιιιοτιειειιιιε Ρι·ιιιι6ιεειιΠειιιτ:ιτοε Δω , οοοά

νιιιι Η ιι ο ο τι ε το ΒοΙειιΓετιι Ρτιιιιιι. νι€ε @οθ- ν€Πἰτ ω θα

ειεεω ΤοτοιιετιΓειιι Ροί'τ εοιιΓεε-ι·οτιοιιεττι Γιιειττι τεειΡι το,

εοτιειτι ΡτοεεΠιοτιειΙιτετ Πειιτι Γιιοτιι εΡιΓεοΡοπι. Ρ . .

Κ ο τι τι τ ο ο ε Ρτεεεγτετ @που ειιιιιτ , οιιο6ι νι6ιιτ Ηο.;

ο ο τι ε το τε6ιειιιιτετιι ἐιεοιιΓεετιιτιοιιε Αιιιιεεο.νιε , 86 Μεσοι:

εε εο , ινιτ Ποιιιττι Γεειιιτι , ιιει νιτιιτ ειιτιι ι·εειΡι Ρι·οεεβ

Γιοτιο.Ιιτει· τι εΙετιειε ΠοΙειιΠειιε Γιιιε ειΙιοιι:ι εοοττωιειιοοε,

86 ιιιτετΓιιιτ ιιιιΡτιιε, ΡτοεεεΙειιτε τετιιιΡοτε , νιάιτ ειπε ΑΜΘ»

@ινε , 86 6ιιι6ιτ Πει , 6ιετετιιιι ιιιιει εΠ: τιιοειο , οιιειιτι οιιαιι6ιο

Με ιιιτιτιιο 6ιιτιιιιιΓτι ειΡο‹ι Ποιοτιι , οοιιι ιιιιιιτεε τ:εττ:τ εο

Πτετ ιτο.τι Γιιιιτ ιιιιει , Πιο ι·εεεΡι εοιιΓεετε.τιοιιετιι τι Τιπο
Κ :ποθ εεειεΙιει.

Ποτιιιιιιιε. νν τ ι. τ. ο τ. Μ ο ε (]ετιοττιειοειιιιε εΡιΓεοΡιιε με.

Ροίιτιε ωτοοοετο ενειτιοειιιε τω; 3 φαι ιτιτετΓιιιτ Τοτε

πιο , 86νιτιιτ , 86 ειιιοινιτοιιο6ι Ηιιοο οοοιιτιιιιτι ΠοιεΠΠ3 (ΠΠΚ

εοΡοε ὰ 6ιεεειτιο , 86 εε Με εαιιοιιιειε ,86 -01εξιω ΡΟιΕΠε·:



τισ Α Ο Τ' Α ν Α Κ Ι Α

Βιιε αυτη Ιτττατιε αιΡιτυΠ αοτιηηαιιτ18υε ΓυΜετιΡτιοηατη αυτ»

&ιοτιτε , τιιι:ιε Ιααιτ 86 σ.υάινιι: , αυο.τιιιο Ρταίαητειτυε ίυιτ Πο

τητηο Ε. Ν ο τι τ. τι τι υισο ΤυτοτιαηΠ 2.ταΙιιατηίαοΡο ε 86 απ!

ΡταΓατιωτιοτιατη αο·τυτιιόατη Με ει: ωτιωτ ειταΙιιαριίαοΡο

τη ΠοΙατιίαιιι ατιιίαοΡυτη αοηΓααι·ειιιιε 97 86 αΡιίαοΡιιε Ποιοι.

τηο.ηατιί”τε τη;ιτιιιηι :ιΡΡοί-υιτ αοτιίατ:τ:ιτιοτιι αυτη τΡΓο :ιτατιτα

Ρτίαορο ; 86 νιάτα , 86 σ.υάινιτ., 6ιυοά τάση Η υ ο ο πιστα :Πιο

ι·υτη ΓυΕΓτειδειτιαοτυτιι οιιαάτατιτιο.τη $ ταναι·αητιειιη , δέ Γιώτα.

&ίοη0τη ΡτοιηιΠε ειταιιιατιιίαοΡο 86 αεεΙαΠσε ΤυτοηαιιΠ, 86

ΡτοΡτιο. τηειηιι ΓυΡατ ιιΙτετα Ηττι·τεινια. νιάτα Ρτα:ταταο. , Πασά

αυτη Ποηιιτιυε]οεαιυε, ΓυαααΠ”οι·ΕΝοετ.ηΑυητ,:ι πιτ

τιιαηάειε αειυΓ:ιε Γαάατατ :ιΡυά Αηάαετινυπι τη αειΡιτυΙο δ. ΑΙ.

Βτητ 5 Μαη Η υ ο ο ιτιτατἘυἰτ 86 τωιτ αυτη Ρτεατὶιτο ειι·αΙιτα

τηίαοΡο 6:ιττηυαπι υηυε α:: ΐυΗ:τει€αηαιε Με , τω. (μισά Βο

τηίηιιε εατιοηια.τιαηίιε Μη ὁ. άαιτττιεειταΙιταΡιίαορι , 86 Η”

8ο ὰ ωτιττε. Ιηταττουειτυε Η νοατιτιιε ο.ταΙιιατιτίαοΡο να

ηαι·ειτ , αυτι Ια ηαΓαιτα.

νν τ τ. τ. τε τ. Μ υ ε άαουηυε αΙα ΑΙΜτιαιο ΡταεΒγτατ .ῇυττιτιιε

ότιτιά ,. 6τυοαΙ αυτη α$Τατ ιη ίαΙιοΙα ΤυτοτιαηΠ Ν νιάτα Ηιι ο ω

τι ΕΜ Κυίιιηι αοηίααται·ι 28 αταΙιταΡιΓαοΕο ΤυτοτιαηΠ Ε Ν

0ΕΙ.ΒΑιι00 5 δέ νιάιτ αυτη Γειαατα ΡτοταΒῖοηατιι , 86 αυτη

Εκτοτε: αερι , 86 6ιιαατατ , 68ο ειτατιταΡιΓεορυε , ωηόαττι τω τη

Β:ιητι:ιτιι ααηοτιιαοτυτη αυτι , θεο αΡτΓτ:οιιιιε τ. 86 στη αυτη

αει Οτ.τ ντεκ τη ε ειι·ατιιεΙυιαοτιιιε ,_ 86 (ὶτιυ τ Μου ε ειπεν,

ιιυε: 86 θυτιιο 6Ια ΜαΙατι..ει αιηοηΙατ , 86(.Έευνειειυεηυι

τιοηόιιτη ατειιτ αετιοητευε ε δ( (Ξυιάο 6Ια ΜαΙατΞει ΙαεαΒειτ Μ.

ι:ατιιε ΡτειτΓατιτατιοιιτε ατυΓάατη Η ιι ο ο Με α:: Ρειττα ατιΕιιτυΗ

δ:ιτιτΞΗ 5ειτηΓοητε. ° _

] ο τι τι η τι ε ε 6ια 8α.η&ο ΕΕ'Οάθ88ήΟ ρι·αεΒγται· @πατε

(Μετα , 61υοά αυτ 1)οΠ, 86 ντόιτ ΗιιοοΝεΜ ΡευΪυηι τα, 8

8αυτιταηι ὰ αοη&ατ:ιτιοηα τω. ὰ Τυτοηἰε , Παπ ΡυΒΙιαα ει.

ααΒο.τιιι·, τααιΡτητοααΠιοτιεΙιται· τη αααΙαίιιι ΒοΙαηΠ , 86 τη.

6αττ-υττ ηυτιιιτε αιιιε τη όοιηο ()οτιειτιτ ειταΜάι:ιαοητ. ΡοΠαα.

αΙειΡΠε αΙιαιυοτ £ΗθΒιι5 αυτη τάση Η υ ο ο ΡτοΡεατ ὅτε η Η ε.

ΝιιΜ αοτηἰτατη , αυτ αιτρυΠτ αυτη , ηα ΡοΙΤατ ααΙαβτετα τω .

οι·ότηαε, :Νοτια τηάα :ιΡυά. ΡοτιτατιαΠειιιι , 86 αα!αΙιτειντι ΙΜ

οτόττιαε , 86 ηοη Ιιο.ΒαΒα.ι: Ρ:ι.Παυτη ε. 86 Μαι ΐυττ αΧΡυΙΓυε,

τ1τττει Μια ΙιειΒαβειτ. ' °

· ° Κοτειιιυε
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-π Χοτω.πω Μεινε. ῇπτειτπε πω! ΜΒΜ τοτΓυε παω δε·

Ιοιποπ Ρι·οεογτοε ι 86 :Μάτ πω. πι τοπ οποσ ειππιιΙιππ ,ο

Ρταὸἱδ6ιιε Ηιιεο (πω ,~ πινω.- σ. τπο6ἱο ποπ ἰπττοτπὶττ€κτ Γο ~

απ: ομί6σΡο.τιι ΒοΙ€πίὶ. .

 

ΤΕ8ΤΙΜΟΝΙΑ 5ΕΙ..ΕΟΤΑ

υπο ποιεπει εοοιεεω Αονεκευε τυποπεΝεεΜ.

ννι π. π. .ε π. Μ υ ε ρι·ο5Βντει·· ωΠΟΠιοιπ ΒοΙεπΠε 86 (π

πωπω οποτπππόπιπ οοεΙοΠ:ιπππ 6:ΡΙΓεοΡατιιε ΠοΙσπΠε

]ιιτειτικ ΕΙΪΧὶΓἰ,€ΙΠΟΕΙ ε.ιιάΙνΙτ παω Ηυοο ΙΚυπεπε οεποπὶειιε

.0οΙοππε οεο!εΠεε ω Θεώ” ἰπ :ιι·οΙιἱοΡΞ.ΓεοΡιιπι ΠοΙοπ6.

[€144·, 86 6ΙυοεΙ ΡΟΗ εΙοέΗοπειπ νεπίτπά· Βοπππιππ ΡοιΡειπι

Αυ ιι ι π Ν:: Μ , δέ π) 6ο πωπω εΙοόποπω οοπἔἰττππτὶοποτπ.

.86 Ιπ:ι:εταε. , πωπω τιιι·:ι ΒοΙεπΠε εεεΙοΠ:ε ΠΜ οοιπτπἱττ6

πω: , @και μια πωυτφε εεεΙεΠεε , 86 Ηιιεοπεκπ 6]εθ:ιιπι

ἐι Ποπππο Ραμ Αὸ:ὶεπο ποάειιπτε:ιπ Ρτοο6ΙΠοπειΙἰτοι· το.

£€Ρ4:ι1π1 Ιπ οεεΙοΠει Μι Σ 86 1πτοι·ἐ`ιιἰτ·ΡτοεεΠἰοπΙ ,.86νά6Ηι: , 8:

Βιιάὶνἱτ Ηττοτο.ε Βοπππὶ· Ρα: ΙοΒὶ , πωπω εἰ επτα. 6οιπ

τπὶττοβειτπι· ΠοΙεπΗ: απο είἱει:. Ετ απόένπ φαί Μοτπ ΒΙΟ.

άι:: (Με αιποπὶεπ Με , πι: ΡτεεΡειτο.τοπτ (ο ,86 ποπ: Γεοιππ

&πάεμνπιπ Υ «μα. οιι€ΒιιΓοΙωπ πωπω ππετνεπἰοπτ1Βιιεπεπ

@Μπεστ πε 6Ι1Γεοπϋπ Ηπα· 1ΡΓιιτπ 86 Ε. Ν σε π. Μ. ο ου Μ

Ξ'πι·οποπΓεω 2ΓΟΙἘΙὶ€ΡὶΓΏΟΓΙ1ΠΊ σ 86 ὶν€τι1πτ ειππ 6ο Κ ο Με μ

π· ιι ε αιπτοι·Ι)οΙεπΓιε εεε είπε , νν ι ι π. .ε ι Μ ιι ε όο ΒὶΠ2ΠΑ

;!οτειποπ56πε ήυΓάεκπ οεοΙοΠεε , ΟΑυ ε ιι που ε οο.ποπ36ιπι

@Πω- εεεΙοΠιε., δέ άοοειππε 6ιππίεΙειπι μπω Ρωπ)εω 1)Οπ

1επΠε , 86 θα ιποο!:ε ΜτΙοτπι , 86 Οι ι ν επι πε €26ποπὶ£ἱ5

86 απ:: νεπϋΐοπτ Απάεπεινπιπ , 8811011 ἱπνεπ1ΠΕπτΏειτοΙιὶε...

ΡὶΓεοΡιιτπ Τιπ·οποπΓεπι ,. σε α·ε6ϋάαο.πτ , τιποτα 'ΙΜ πω 7.

(ΧΚΠ πτοπἰεοἰίῖεοπιιε ποπ νοπἰτοτ ς Ρτοποθιοπιπτ ο:ιποπ5ώ

ε!εθ:ο , εκ οιιοοποπ· νοπἰτ , ποπ εΒ: ποπεΠιππ πω Με άΙιμ

Ποπ πω- Πάοκ πικαπ πω επποπὶοὶε Με , οποττοτποε πο

Έιπ·οππ, στ Ρει·Β6:ά:ιπππε οοπσοκοπι.ππ ,ποπ πωπω- θα Ιω.

απ· πω 86 παω ἰΓοοΡιιππ. 6ιππ (.ΙΙ12ΒΓθΓθΕ ο εάουειτπ

σοποοτόπιιπ 3 το Ροπὸὶτ οΙοᾶιιε , ποπ ΡοποίΗε ΜΒ Τα

_ τοπ1ε μπω πωπω , 86 ῇιιτπνο:1τὶε.ο@ο 81161660 , οειποτπο5 Με

Κ
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#6 Κ. Ποστ.

!1ει1118 @αυτοι 86 ννι!!ε!ιιιιιε Δε13ιιιωιάο Δικει·ιιιιτ ε!εδ:ο)

ιιε6: ιιιοάο Τι1τοιι!ε ι!σιτιιιιε , ιιε6ιιιε ιιιτε!ιιτιιιιε , ιιιιιτιο Ρεο

!ιιβειιιιιε εκ μπε Ποτιιιιιι Ρ:ιΡεε 86 εκ μπε ωΡπωι Πα

Πτι , ω: ιιεε Τιποιιιε ιιιοε!ο «Με , ιιεε £0ΠΕὸ1°£!!2.Π1 ει!ι61ιιο.ιιι

ωιω5 , εμε: Πε εοιιττο. !ιοιιοιήειιι δὲ όετι·ιιιιιειιωτιι θΕΕ!ξΠξ

Ι)ο!ειιΠε. Ι!Ηε 6!ιιο!ιιιε ι·εεε6!ειιτ!Βιιε , ιΡΓε ιιι!ιι!οιιιιιιιιε Με

Τιιι·οιιιε ειιιιι ει·ι!ιιιε ]ιινειιι!ιιιε αιιιοιιι6ιε Πο!ειι!!Βιιε , 86 ω

εινα φα! ι!!! ειτε !ι1νθ11θ8]ι1τ8νθΕΠΠΕ ο!)!ετνειι·ε εοιι6:οι·6!!ειιι

ε:τι·:ι&ατ:ιτιι * , 8εεει: τ:1ιιιειι ]ι168.νετιιτιτ , Γει!νο μπε Βο

ειι!!ε εε6:!ε!!:ε; 86 ε!εό!ιιε εοιιΓεει·ειτιιε ἔι Τιιι·οτιειι!! ΒΓ€!ιΪἔ.

ΡιΓεορο , Γεειτ ει ΡτοΕε!!!οτιειιι , 86 νοεανιι: Γε ιιι ΡτοΓεΓΠοιιε

Με. ο.τε!ι!εΡιΓεοριιιιι. Ρο!!εε νο!ειιε τε6!ικε α! εεε!εΠειιιι

Γιιειιιι αυτι ΡΓεωι6πιπ Γετνιεκιι:εε ]ο!ιο.ιικιειιι !!!ιιιιιι ννιιιει_

πι! 86 (21Ρε:οιιετιι 5 6!ι&ιιιιι ε!! ὰ 6:!ειι6ιε 86 ὰ !ειιειε , φος!

ιιιι!!ειξετιιιε .νειιιι·ετ π! εοε 5 εποε! αιι6!ιει·ιε 6!!νει·τ!τ α! εεε!ε. 6

!Πειιπ5ξΜιε!ιέε!ιε ιιι ΡεοωΙο ιΉ81°!8.!ω ιιιοι·ειιιωιι:ιιιόενιτ ω

ιιοιιιειε Βο!ειιί!!ιιιε σε νειιιι·ειιτ εκ! ειιιιι. Αεεε6!ειπι!πιε ειιιτειιι

!!!ιε , Δω Γε νε!!ε ιτε π! [Μπι Ρ:ιΡο.ιιι ειπε. τεεοΒιιοΓεεΒειι:
ειι!Ρεπι Γιωτη; νο!ε!ιειτ τ6ιτιιειι Ρτιιιε ιι·ε εε! Κεἔετιι Αιι€!ιειτ , ιι: Ι

ε!) εο ειεειΡει·ετ εοιιΠ!!ιιιιι 86 !ιττετεε ει! Πάει μικτη Ρι·ο Πτι

Ρεττειιι6!ο. 6ιΒ!ό!ιιτιοιιε Ρι·οΓείΠοτιιε , @παπι Γεεει·ειτ Τιιι·οιιειιΕ;

Ρ!ειειιιτ !ιοε εειιιοιιιειε. Ιιιε!ε ν8.6!ειιε ω! ι·ε8επι , ιιιιΡετι·ε..

νικ α!ι εο !ιττετεε εε! Ι)οπιιιιιιιιτι ΡειΡο.ιιι; πω!!! ειιιτειιι ει!!

Βοιιιιιιιιτιι ΡαΡ:ιιιιειιιιι ειιιιΒιιΓ6!ο.τιι αιιιοιι!ειε, 6ιιιοι·ιιπι 11ο..

πιιτιει Γε 6!!ειτ ιετιοι·ει:ε , ΡτοΡοΓιιιτ φα! εοτιιΡοΓΜοιιειιι Γε

εαπ €ι1Πι Τιιι·οτιειιΒ , 86 εοτιΓεεπιτιοιιειιι ει!ι εο 6ιεεεΡει·ει€,

86 Γεεει·ειτ ΡτοΓεΠἱοιιειιι ιιινιτο ·ωΡιωιο "μπε π! εεε!εΓἰεω

Βο!ειιΓειιι' ι·ε6!!ι·ε νο!ειιε , που ε!! :ι.6!ιιιι!Γιιε. Ηιε ειιάιτιε,

Βοτιι!τιιιε μι». , 86 εοτιιΡοΠτιοιιειιι ω.!Γο.νιι: 86 ΡτοΓεΓΠοιιεπι

Τιιι·οτιειιΠ ει·ε!ιιεΡιΓεοΡο Γεό!;ετιι , ειΒΓοΙνιτ Ρι·τε6!ιέ!ιιιιι Ηιι

Βοιιειτι. ΙτιΓιιρει· Ρει!!ιιιιιι εοιιεεΠἰτ ε! 3 86 !ιττει·εε εο.!Γειτιο

ιιειιι εοτιιΡοί!τιοιιιε 86 :ιΒ!ε!ιιτιοιιετιι ΡιοΓεί!!οιιιε οοιιτιιιειιτεε

ε! τυπο 1τιόιι!Πτ , ειιειε ιο νιο. 6!ιιιιι ι·ε6!ιι·ετ ιττιΡεάιτιιε 6ιττιιΠτ.

Κεά!ειιε ειιιτειιι Βο!ι1ιιι Ηιιεο ειι·ε!ι1εΡιΓεο ω, ειιιιι Με!

ι·ειι6 ειιιιοιιιει 86 Ρ0Ρι1!ι18 ειπα! Ρε!!!ιιιιι !ιειΒειετ, 86 ει!:Γο.
.!ι1τιι5 εί!εφΡτεε6!ι61α ΡτοΓεΠὶοιιε , !ιοιιοι·ιΠεε 86 ειιιιι [πο- ε

.εεΠῖοιιε Επι” ε!!. Η;εε οπιιιιο. ε!ε ειιι6!ιτιι.ε Με!! ειιτειιι

Γε 1πιτει·ΓιιιΠε εοιι!εε:ο.61οιιι εεε!είἰει·ιιιτι , ΡειΓεδτιοιιι 6:!ι:ΙΒ
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Δωσε, δε στιιιιιατισιιι εΙει·ιεοι·ιιπι , φιαπι ίεειτ Ρτατε!ι&ιιε

Η ο σο απο εΙεεστε ΡαΙΙι1 5 δε ιιεε αιιάινιτ , ιιεε εινα, φισά

Ρσθ:εα οΒειιιι·ετ αι·ε!ι1εΡιίεοΡο ΤιιτσιιετιΠό απο εστινττΙΞιττι8

Έιιι!ίετ ειιιιι εσ Ρετ ατιιιιιιιι. ννιιιτ1ιιιω Πι εινιτατετιι τε

γει·ίιιε τεεστε!ατιιε Με , φιια ε ετ ΡαΡα ΑΝ .ι ε τ .εε ι σε α φισ

Ηιι€σ ε1εεΐτιιε αεεεΡιτ Ι1ττετασ εοτιθττιιατισιιιε ίιιατ ε!εέτισιιιε.

θ.-ιιιτιιιυιιε ΡτεεΒγτετ ειτε ΤτιιιιεΙιετσ ιιιι·ατιιε σαιτ,

φυσά πότε, δεαιιὰινιτ , δε ιτιτετίιιιτ φιατισο Ηιισο ΚιιιιιεΝε

ε:ατισιιιειιε Πο!ετιίιε εεείεΠα: εσιιεστι:Ιιτετ εσιτιπιιιιιιτει· εΙε

ότι” είἔ. Πι ατεΙιιεΡιίεοΡιιτιι α. εατιοτιιειε εφιιίσειιι εεεΙείἰ:ε ,

δε φιαπιτιο τενει·ίιιε είε α Ποπιιτιο ΡαΡα Α ΝΑ ε τα. ε ι ο ,

σΠ:ετισΙτ ΗΕΕΒ1'2.5 Βστιιιτιι μια εσιιτισειιτεε εσιιίιτπιατιστιεπι

ΒιεεΈιοιιιε ίιιεε , δεε. . .

_ Η ΕΝ ιι τ ειι ε @Με δ. ]αειιτι·φιιτατιιε Δω , φιοτι νιτιιτ

5.6.1.. ατείιιεΡιίεσΡιιιτι [)σΙειιίετιι ΙιαΒεπιτεπι .φωτ εΡιίεσ

Ροε ίιιδτα$αιιεσε τ νιτιεΙιεετ Ττεεστειιίετιι δε Βτισεειιίετιι5

δε Ροίὶεα νιιιιτ Οι.ινειιιιιΜ σεφ ιτι αι·εΜεσιίεοΡιιιιι ιη

εεεΙείια 110ιωε , δε νιτὶιτ Ριπόιέτοε εΡὶίεοΡοε ειιτιι ε!ετο

])σίετιίι τεειΡετε Ρτεεειι&ιιτιι·Ο. ισ ΡτσεεΠισιιε. Πε ΗιισοΝε

αιιτεπι ατεΙιιεΡιίεσΡσ 1)σΙετιίι όικιτ φιοτι...... ι·εάιετιε α εστι

ίεετατιστιε ιιεε α εΙετο , ιιεε .ιΡΟΡωσ αεΙτιιιίίιιτ εΠ:5 δε Με

.ιιεεεΠιτατε εοττιΡιιιίτιε Κοιιιαιιιιιιιαεὶιιτ Ροιιτιίιεατιιιιι φ δε ΠΠ,

ιιτ ατιτΙινιτ , αδ σΒετ1ιειιτια Τιιι·στιειιΠε εεε!εΗτι: εΙτ Μοωττι5

α ραΡα Α ο τι τ ΑΝ σ . δε ΡαΙ1ιτιτιι ατι εσσΒτιιιιιιτ , φισ , ιΡίσ

Ρι·αεΓει;ιτε δε νιεΙειιτε . ιιίιιε εΡτιτι εστιίεετατιστιε ετιιιιίτιατιι α!.

κατω ιιιοιιαίτετιι $.Ϊ]αειιτι › δε ισ Βειιετιι€Ησιιε Ρι·εείατι ω»

Με , δε ιη πιιιιτι.<ι α Με Ιοειε. τ ^

Κ Αυ σα. τ ιι ε Ρτισι· σε (ΞεΠἰε ]τιτατιιε όιιιιτ., φωσ ειιτιι α:

1ετ τισ ιιτειιία ατεΙιιεΡἰίεσΡι ΠοΙετιιιτ ΒΛΕΠΕΙ-ΙΟΙ , γιτΗτ

ειιτιι Ιιαβειιτειιι σποτ ετιιίεοσσε ίιιίίταεαιιεσε, Ττεεοτειιίειιι 8;

Βτισεετιίετιι Βιτα φωσ νετιιεσαιιτ ατι πιατιειατιιιιι ιΡΠιιε , Ποστ

αεἰ ττιαιιεὶατιιιιι ιιιετι·σΡσΠεαιιι Μ. ΑτιΔωτ αιιτεπι Δια , φισεί

Β. ΜαεΙονιειιΠε ετιιίεσΡιιε ΠιθταΒασειιε ετατ Ρωιιαι ΒαΙ..

εδω. @ο εΙεθιιι&ο εΙεέι:ιιε ΜαεΙσνιετιΠε εεεΙείῖαε ΠοΝσω.

.Με νειιιι: ιιίφιε ΒσΙιιτιι Ρετει·ε εστιίεει·ατισιιεπι φ. ΙΜ Ποπ

αεεεΠῖτ αά εεεΙεΠατιι ΒοΙειιίειιι, ίεά ίτετιτ ω επτα εινιτα

ι:εττι Πι εεΠιιΙα δ. Ποτετιτιτιι . δε ιιιιτιεισε τιιιΠτ αει ΒΑι.υιιιτ:ιιινι:

Ρτο εσιιίεει·ατιστιε ίιια ,φα τιιτιε τετιιΡστιτ τισιι Ρστετατ ειπα

.τ ..ει-η

Ι

Ν



1.4.4. Π Α Ο Τ Α Π ν Α Κ Ι Α

οοιιΐει:ι·αι·ε , εμε ΓιιΓρειιΓιιε στα: ὰ ιμιοό:.ιιιι ΙεΒιιτο Κοιιιιιι18

εει:ΙοΠαι Ρι·ορτοι Ρτειτβ€ιπό:1ττι , ειιιιιιιι ι:ιοΙι:Βειτ ιεΙΗτιιει·ε ω.

:Μπι αιιιοιιισο ΠοΙειιΠ. Η.οι:ειιιτειτι ιιείειι: Π: Μισο. $ι:ἀ

ειΠ·ιτιιιο.τ.ίο είΪιτ Ρι·α:Γειιτειιι ω οινιαιτε ηιιιιι·ιάο Μπι: Γει€Ι;ει.

Γιαπ. Ρι·ει:ίο.ιιιε νει·ο εΙεέιιιε 611111 ιιοιι-ΡοιΙΈτ τυπο εοιιΓει:ι·ειι·ι,

ιιιί”ιιιι&ιι οιιιιιΓάειιιι 6οιιΓο.ιιΒιιιιιαιτ Για: τοπικ ]οΒ:ιιιιιιε ι:Ιε

Ποιο Ρι·οθ:&ιιε 6Γι Τιιι:οιιοε , 86 ει: αι·ειιι6ΡΙΓεοΡο Τιιι·ο.

πιώ 6οιιΓοοι·ειιιιε ΜΕ... Αιηωι Μαιο . φαι πιει ὸιιοε

οριΓεοΡοε Ρι·:.ι:όιθεοε οΒοάι-ι·ι: Βοιειιίι εα:Ι6Πο: τειιιΡοτιβιω

Ο ΑΙ.. 1)οΙειιΠε ιιι6ΙιιεΡιί6οΡι Γιι66εΙΤοιιο Βιιιυιιιοι 5 πει

ηιιοά Ριπτι-:ιτι1ε Κ. οι·ι:Ηιιατυε εΠ ιιι άιιι6οιιιιιιι αυτι αΙιιε ιιιιιΙ

Με ιιι οι:ι:Ι6:Π:ι ΠοΙοιιΙῖιὶΤιιιοιιειιΠ 6ΡιίεοΡο ω ιικιιιά:ιτιιιτι

ΡιπάιόΕι θ. ειι6Μεριί6οιρι Μ. Βε Η ιιοοΝε πιο εο.άοιιι

μι· οιιιιιι.ει .πω , φαι Ηοιιι·ιεικ ειΒΙιειε , Ρι·:ετοι·ιιιιαπι φαι

Δω τι·Θε ΠοιειιΓεε αιιιιοιιι6οε ειιιοΙοίεειπεε @ο ι·ειιιιιι1ει·α

ιιοιιιε, 86 ιιτ 6ιεειιι,ιιιιέωε ,ιιτ ΡοΠαι ε1Έε&ιτε ι·ο!ιο.νιτ ι εμε

Μι ε|ι:όιι: Ρι·εεΒειιιιιιιιι ιιι ιτιιι6·ιο, @Η ε1ι·ειιι€Εα€οι18τι1Μ ιιι

ι·αιιτιι , ·ιιιι:ι ειι:ιιι ιΡίο Ρι·οί:εθιοε @Με Τιιι·οι·ιοε , ιιΒι 6:οιι

ία:ιο.ιιοι·ιειιι ιε6εΡιτ. ΥΜΕ: ετιειπι Ιιτι:οι·ειε ΒιιΙΙαιο.ε Ποιιιιιιι

Αι: κι Α κι Ραμ: . ιιι ειιιιΒιιε ιιήιιιι80Βατιιι· 6Ιειο 86 Ροι·ιιιΙο

Βοιειιίι9 ιιιιοά ειιιιι88ι·ειιτ ΗΜ; οΝ ι άοβιτιιιτι Βοιιοι·Θπι ,

Ποια πο! ειεΙιιοριίεοΡειΙοιιι όιΒιιιτειιοτιπ 0101 ι·6ΡειωσιειΕ Ιιι

τοποειιιιιε ι1ττι.ιι11 ει1ηωι ΒοΙειπΙΞε σιωικι ειι61ιι6Ριίι:οΡο

Τιστοι1θιιίι _ @σε Γι: ιιεε νιάιίΤε 3 κα: ειιιάιΠΕ.

. Η ιιιιΒΑιιυιιε άο ΙιτίὶιΙο. τιιοιπο.6Ιιιιε ιιιτατιιε (Μι , φα!

Ξιιι:ει·ίιιιτ ωιιιωι 8τριοάο παω: Ρυ.εωΙιιε , ειιι Ριει:Έιιιτ 8.411

ι=ιιιι:ιιε Ο:ιιιιοτειιΠεΚοιιιιιιιω ε66ΙεΓι.ιε ιθ88τι155 86 απο 80 ει

6ίοκιιιε ειπε @Με Ηι1οο Τιιι·οιιειιΠε ειι6Βιερι·Γ6ομιε απ”

ηιιιΒιιίάο.ιι·ι όε τμιικιμωιι ω. ., δζέι Πιιιίιιιε Β ιιι.ισ ιι ιςιι ε

Βοι€ιιΠε αι·6ιιι€Ριί-εοΡιιε απο ειιιιΒιι(άατιι €Ριί6:οΡιε ,- 61ιιοε

έΡΓε ιιεΓι:ιτ 61ιιι εΠ`ειιτ. ΡοΠαι νιόιτ θιιιι. ιιτι:Ιιι6ΡιΓεοΡιιιιι

ΞΠοΙοιιίειι·ι τοιι6ιιτειιι άιιοε Ρι·:α!ιέιοε 6ΡιΓεοΡατιιε , δ( ιι€τεο

Με. ·ιΠοτυπι άιιοτιιιιι ΘΡΙΓεοΡειτιιιιω τοι-επι :ιά ιΡΠιιιι. Ήπει

1'082.τιιε Η νιι1ει·ιι ειιι6ιιιαπι ιιΡΡεΙΙειτιοιιοιιι Πω ιιΒ ΘΡιΓΟοΡο.

ειΒιιε ειά ιΡΓιιιιι ,·ι€ί-Ροτιὸιτ 6]110ά ποπ «αει , Με ειικΗνιτ. Ρα.

:στοα νιάιτ 6ΙοιιοοεΤιιιοιπει·ιΠι εα:ΙεΠω νειιιι·ε α! ΠοΙειιΓειτι

€α:10Πο.πι . 86 585 Γειι:ειε εΙε€ιιοιιειιι 6Ιε ]οι-1ΑΝΝεειΒΒαι€ ία".

βια φαω .. φα ειιιιι:ιτι Γ6Ριιιιιατι:ι.ίει&ιιε ω: ΜειοΙονι6ιιΓιε

εΙσόιιιε, 86 ιοΙιειιιι6 Τιει:ρι€ι1Β:ε. Ρώτα νιάιτ Η ιισο;·1ΒΜ



ΙΝ ΟΑΠ5Α Ι)ΟΙ.ΕΝ8Ι$ ΕΡΙ$ΟΟΡΑΤΠ8. πι'

ιι.ι·ειιιειιιίεοΡιιιιι ιιτειιιειιι ΡαΙΙεο. νιιιιτ ετιαιιι φαι ιιι τε

νει·ιιοιιε Πιο. ι ειιιια Κ ο σε ιι ι , ιιει:ιιιιε Γεειιιιι ιιττει·αε Μ!

ιαταε αιιιοιιιτιοιιιε ,ω φιΒιιε ειιίοινειιατιιι· ὰ ΓιιΒιεθ;ιοιιε Τα

ι·οιιειιιιε εεειειικ , 86 εαε και αιιιιινιτ ιιι Ριιιιιιεο , φια αιιαε

ιιοτι τεειΡετετιιι·. ·

Κ .Α ι: ιι ι. ι= ιι ε ιιιοιιαειιιιε νειει·ιε νιΙΙ:ε ιιιι·ατιιε ειιιιιτ Γε νι.

απο Κο ι. Με ο ιι Μ εΡιίεοΡιιιιι ΒιιοεειιΓειιι ιιι εαΡιτιιιο νε..

τεειε νεα ειιιιι Ιιττειιε Ι)οιιιιιιι ΡαΡ:ε, ιιι φιιιιιε εοιιτιιιε

ιιατιιι· , φαι ΠοιιιιιιιιεΙΡαΡα εοιιΓεει·ανεια: ειιιιι :κι Γιιιιιε

ιιιιοιιειιι Βοιειιιιε εεειε πε. Ι)ε Ηιι€οιιε Ποιειιιι α.ι·ειιιεΡιβ

εοΡο Δια , φαι νιιιιι ειιιιι ιιτειπειιι ΡαιΙεο. Αιιιεειτ ειιαιιι_

οιιαι Ροιι: Οι.ινιιιιιιιινι ειεειιιιιι Ι)οΙειιιΞε εΙειέιιιε θα:

νν ι ι. ι. ιι ι. Με ε , ιιιοιιαειιιιε Πιιιει·ειειιιιε , φι ω εοιι ιιε

ιι:ισιιεπι Τιιι·οιιειιίιε εεειειιιε εαιΓατιιε ειι: ὰ (`α.Ριτιιιο Οι ει

.φαω , φια εοιιιια ίοιιιιαιιι οιιιιιιιείιιΓεεΡειατ ειεόι;ιοιιειιιι

νν ι ι. ι. ε π. Μ ιι ε ιιε Βιιιαιιο εαιιοιιιειιε ιιιιατιιε ιιιι6ιι: . φαι

ειιιιι εΠετ ειει·ιειιε θαιιΕ ι)οιειιίιε αιεΙιιεΡιΓεοΡι , ινιι: ειιιιι

εο αει εοιιειιιιιιτι ΚειιιειιΓε , φαιιειο ιιιιιιε θιοΠι ι·ειὅιεΡιιι.

ι.ιι·ι>ιι ε εοτοιιατιιε εε 3 86 ειιιι6ιτ Γεειιιιι ειιιοε Ρι·εειιιέιοε εΡἱβ

εοΡοε Με Γιαιΐι·αΐα.ιιεοε `ι δ!. ια ιιιιΡειι·ανιι ΡαΙΙειιιιι , ειιιιιε

ειπα πιιιιτιε ειιε ιιε απ. νιιιιι φοφε Κ ο Β ε ιι τα Μ Βιιοι

εειιθ:πι εΡιΓεοΡιιιιι εοιιίεει·αιι ὰ Ριωιειο θαιι. Ι)οιειιιι αι..

ειιιεΡιΓεοΡο ιιι εεειειια Ποιειιιι Σ αΠιιιειιτιιιιιε ει» Τιεεοιειιιι

α: :ιιιέιοιιταιε Με εεεΙειια:, 86 Οαειιιι·εειιιι ιιε ·ειιατια ι·εειε

ΑιιΒιιαε Η ε ιτε ι ει. ΡοΙιεα ικα εΙιει ιιι εεεΙειια Ποιειιιι

Οιιν ειιιιι Μ ι φι εφε ιιιιοΒιιε Ρι·αεειιθειε ιιιιΐια8αιιειε Με

καιω αιι Ποιιιιιιιιιιι ΡαΡαιιι , ιιιιο ειιιιιειιιε εΡιίεοΡο 86

αΙτειο ειειΕιο Ρι·ο οιιιιιιειιιια ιιια εοιιίεειατιοιιε. εεε Πο..

ιιιιιιιιιε ΡαΡα ΓιιΓΡειιεΙιτ εοι·ιΓεειαειοιιειιι ΡιοΡιει· ιιιοι·τειιι Τιι

ι·οιιειιιιει 86 Ρι·οιιιιίιε φαι εοιιιΡοιιει·ετ ιιιτει· ιΡίιιιιι 86 Τιι

ι·οιιειιιειιι εεεΙειιαιτι. Βε Ηιιε οΝΕ ειιιιιτ φαι νιειιτ ειιιιι

ιιτειιτειιι ΡαΙΙεο , 86 φαι νιιιι6 ιιττειαε Ποιιιιιιι Ρα αε Μ!

ιαταε , ιιι φιΒιιε εοιιτιιιεισατιιι· 6ιε αιαΓοιιιτιοιιε αι». ο ειιιειι.

6ια Τιιιοιιειιιιε ααα ι 86 Και ιιι Ριιιιιιεο. νιιιιι εειαιιι

θει·ιιιιι ιειιειιτειιι·ιι€ιιιιιιιι αιιιιιτειιιιιιιιι .) νειιιιιι ιιι εαΡιτιιΙο

οίιειιιιειε 86 εοιιιει·ιι ι 86 ιιε ιιιαιιειαιο εαΡιτιιιι αιιιιιτειιιιιιιιι

οοιιιιιιιΒιι Γεει ιιιιιιε Γιιειιι: αιιιατιιιιι ι·ιείειτ.

Βρυοιιιιιιε εαΡειιαιιιιε Βοιειιιιε ιιιιατιιε ειιι6ιτιειιιοει

Νοτια



πό ΑΟΤΑ°νΑΚΙΑ

ν16Ηι: Ο Απ. ΒοΙειπΓτω ω·6ΙιἰεΡὶίεοΡιπτι ι1τ€τπ€π1 ΡειΙΙσο , 86

.Βειβ€ητεπ1 όιιοε Ρτ266Π&οε ΐυίδειεειτιεοε. ΜτεττοΒατιιε εισο

Μοόο (άτα , 6Ρως1 ΜΜΜ ΓωΈαιεο.ηε1 ίση τοΓΡοκι81τ (ο κά

όΙΠΈ οσε νεκιπε :ιά Πο!ιιπτ εε! κικιτιοΙο.τυπι θ. Ρ6%(ΜΗ απ

ΕΒἰΘΡὶίἔοΡἰ οΒ ωι1Γειω , φα νεττςΒ:ιτιπ 1ιπετ ομοΓ6Ιο.ω αι

Ρ0Πειηοε 86 αιηοπποε Βοι€ταΪθ8.- νωπ εστω ηι1οὸ μπώ

&ιιε θεο. 6οιπΓεει·εν5: Βι·ωεεηΓεω €16&ι1τΠ ιιΠἱίὶοιπιβυε 61

Τιιι·οι1εοΠ δ!. (ΣοοΙϊεωτ16Μ. ΒΕ Η ο ο ο Η ε; @σε , Πιιοά Με

@ΠΙΝ Κοιτα , ιιΒ1ει66εΡπ Ρ8.Ηθι1ΙΠ ὰ Βοττπιπο Ραμ. ΑΠΡΙΛ

1905 δέ ειικΜνπ Ιοἔ1 Ηττει·ειε ω ΡωεΓεητΙ:ι Ποκιπιπ ΑὸΓὶΒΠἱ

Ρ21Ρ25 Π: 61ι1ἱΒιιε ΤιπουεηΠε νο€8.νὶΕ ειιιπ :ιτ6Ιι1εΡὶἴ6οΡι1ττι

ΒοΙθυίἔω , δέ ἰιπετΗιπ ΡΜ ΑυιιιΑκυε Ραμ ειΒίοΙνὶΕ

ειιπτ :ώ οΒοἀὶοτιτὶει ΤιιωπεπΠε. Ρτεετ€τ€2. @σε Ρι·εείετιιω

ετ©ΒἱερὶίεοΡιπτι ειτΜΠΙΤο Ηττετ:ιε σ.ΒΓο!ιι6οιπε 5η ι·εεΙοιππάο

@κι (ΜιΠο.ππ. 5θό ι·ετΜΠε ωππωω Μακ 6ιωπ ι·εία5Ρτο;

δέ άππΡεπι·εινπ 6:οτ1Ηπ1ΗΕε Ηττα” , :με Ιε6626 Έικτυοτ ω Ρο·

ΒΙΙεο Με ταοΡτἰοτιο ΨΗι1ε·ο.Ριιό. ΒοΙιιπι , 86 ν16Ήτ απο στα»

τεπι Ρει!Ιεο, › ·

@Αυ ε ιι ι οι: ε Η ο ε π. ᾶιπειτυε οΗΧἰτ , τ1υοά ΜΗ: Ο π. π

ν ε ιι 1 υ Μ ΠοΙωΓεω εΙσεωω , 86 Με Δω» Ρτσεὁὶᾶοε ΘΡἱΙἰ

©οΡοε @πιω ΗάοΗτειτοπι 060Ι0Πα: Βο16τ1Π , 86. Ρι·εεεΠόΕο Ο.

9]θέ605 86 Οοπιεε Ευι:ο εκΡοικΒειι: €ὶε 61ιιαΙπετ 6Ι6ΜΒ:ωι:

μιι·ειτο.

Κοιιε ιιτιιε ίΙΙΙιιε Ι.ειηἀτᾶεἰ ]ιιτειτι1ε ὸἰΧἰτ , (μισό νίόΙτ

(Ωω. ΒοΙετιΓεττι? ατ6ΜεΡὶΓ6οΡιιω 1ιειΒεκπαιπ @σε Ρωτώ

&οε εΡΙΓ6οΡοε Γιιί:Ετ2.€απΒοε , εμι1 ]ι1τεινθτι1τ1τ οΒεεΙ16ιππιτπ

€α:|6:Πιε Βο!6·τι-Π 86 Ρω:εΠ&ο θ Αυ. ασκ ΜΜΜ. 6Η6Βιιε ειπα:

εδώ: €οηίἔετατἰ. Ετ ω: Κ ο Ι. Α Ν ο ιι Μ Βτ1οεεοΓεω ώ

ε·ο 6οιπίσει·ειι·1 , ειΗῖΙὶοιπε ε1 Ττε6οι·6ηΠ : ειΙωππ 61011 νΙάὶι:

εωπ 6ο.

Μ ε ο ι ο ε άο ΙΙΙΙΙ·Έιε @που ἀἰκἰτ , 61ιιοά ν1ὸἱι: Ο Α π.. Π:

εοπίεει·ετΕοιπε ε66Ιοίὶω εΙο ΙΙΙΙΒιε απο εΙυοΒιιε Ρτ:εάΙ6ΐτίε 6ΡΗζ

€οΡἰε. Π ο Νοε. 1. ισα ε νοι·ο ΜαεΙονκΡΠε Με , 86 θΗ:ι1ώΕ

26]ιιεικτι Βεηεὸὶόὶιιω , ςιιοιπὶειω άπ:εβετ ἱΠειπ1 α:6Ι6Π:ιτιπ Ρετ;

ΕἱΠθτ€386ἱ όἱοΩΒΠΠΙ Γυο.ιπ _ 86 Πε τεεεΠῖι:. Θ ο Α. π.. ν€το Ρεα

ἀἱ6Έυε ατεΙιἰοΡ5ίἰτοΡιιε 1)οΙουΠε ΡώΠοιΜιπιιε 6οιπΓο6τανὶτ

€αΠ1 ειιιπ Με ο ὶΓεοΡἰε. Ε: νΜΙτ Ροίϊττιοάιιιυ Ο. ΠΟΙΕ.*Π

Γεω εΙεθ:ιιω ΙιειΕε:τιτεττι όιιοε Ρεσεά1&οεοΡίΓεοΡοε Οι Μ8τι



ΙΝ ΟΑΙΙ5Α Ι)ΟΙ..ΕΝ5Ιδ “ΕΡΙδΟΟΡ6ΤΠ8. τη

οπο απο Κοι.ιιιιιιοε Βι·ιοεειιιιε εΡιΓεοΡιιε οτειιτιο.νιε·

απο ιο οι.ειεοιιιιττι 86 Γτιεετειοτετιι , 86ε. ο

ο Ο Απ. τ οι ο οτ Ρ το Δ. ιιιτο.τοε ειικιτ , 6ιιιοιι νιιιιτ ΟΔΕ.

τεειεειιτειιι 6ιοοε Ρτιετιιέτοε εΡιΓεοΡοε 5 86 οιιο6ι _νιειιτ ετ

ε ιΓεοΡοε ειΡιιεΙ 5ειιιέιιιτιι Βτιοειιιιι ·ΓιιεεεΠινε- τ ττετ Με

ο εεΙιειιτεε @ειτε Ι)οιετιίι _ 86 ττεε εεεΙειιειτ Τιιτοιιετιιι,

νιοιτ ετι:ιτιι Ρτεε6ιιέτοιτι ΟΑτ. Ι)οιειιΓετιι ειτειιιεΡιΓεοΡιιιιι

εοιιΓεετ:ιι·ε Κοιιιιιιτιιιντ ΒτιοεετιΓειιι εΡιΓεοΡιιτιι ιτι εεειε.

:Για Ι)οιετιιι, 860. . .

Η ε τιν ε ιι ε ειε Μιτιι:ιεο ιιιτειτοε ειιιτιτ..... φαι νι6ιιτ Ματ.

:οι 6ιε ειτειτιοιιε ΤιιτοιιειιΠε , οιιοει ιΡΓε ιτετ Κοιτιο.τιι τείἔ

ΡοιιΓιιτιιε Ποιειιίι 6ιε Γιιιι·'τειοειτιειε Με, Μ Απο· τι τε ο νιό.ε.

ιεετ Ατι6ιεεεινετιιι 3 86 8 τ ιε τ τι τι τι ο Κεειοιιειιιι , οιιι ει.ιτιεο
Γιιετιιιιτ ιιεεειτει δ. ΡΙοτετιτιι , 86ο. Γ .

Ρ ε το ο ε 6ιε Βοτἔο τιονο Ρτεεεντετ ιιιτ:ιτιιε 6ιιι6ιτ , οοοά

αυτι τω οιιιτιοιιε νει ΓεΡτειιι ειτιιιοι·οοι , νιι:ιιτ Και.. Πο

ΙειιΓεπι :ιτειιιεΡιΓεοΡοτιι Ιεοετιτειιι ιτι εοιιειιιο ιο εεειεΠα

5ειοότι $ειιιιΓοτιιε απο ττιειιε εΡιΓεοΡιε, Ι)_Διιτει.ε Με.ειο

νοτια 86 6ιιιοειιε Ρτεετιι&ιε. ”

θ οι τ. τ. ε ι. Μ ο ε Ροτει·ειτε ιιιτειτοε ειχε τ1οοει νιι:ιιτ Και

13ιιι απο ΠοΙειιΓειιι ε.τειιιειιιΓεοΡοιιι εειεειιτειιι οιιο.τοοι·

εΡιῶοΡοε Πει ιιιίΐτειοειιιεοε. ΕΡιΓεοΡιιτο δ. Ρο.ιιΙι είε Ι.εοοεο,

εΡιΓεο οπο ΒτιοεετιΓετιι , Τι·εεοι·ειιΓειιι 86 Μο.ειονιειιΓετιιι
ειε οιιιειιε ειιιοε ιιτιιιίιτ τεττιΡοτε Γιιο. ο

ι.ιττειωτ εοι>ι>τιειεε ετ Ατοιοειετιετε

ο ΕΟΟΕΕ8Ι.ῶ ΒΟΙ.ΕΝ5Ι8 ΑΒ ΙΝΝΟΩΕΝΤΙΠΜ Ρ

ι> ιι ι> τι Μ ΙΙΙ.

°αιιιειιε ]οιιιιιιτιεττι ειεότοπι Γιιοιιι εοιιΓεετατι , ειοιιε Ρο.ιιιοπι

ιιιιΡεττιτι ΙΌ82.τε

.Χσ[εττ καίω” Θ· στέατκεκτα , μίειο: Με βιο» αά·υττ[κο

Τιστοπεπ/τω ατεεἰεΡῇοΡιωι τιποτα.

ΙΝ ιιοιτιιιιε Ρειττι8,86 Πει ,86 5 ιτιτοε-Γο.ιιξι:ι , Αιιιειι.Ρει

τετ Γο.τιθτε , Ρετιτ Ι.)οιετιιιε εεειε οι ] ο τω τι ο ε το εΙεέτοιο
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Γυυτη , ττιτυπι ισιουαυτη , 86 ιιοτιαιιυτιι , αο.τιοιιιαα αιαδιευτιι

ιη ειταιιιαΡιίαοΡυηι , 86 ευέιοτιτα.τα Ρταταιαααιιοτιε «αυτι 86

ναιιτο. αουιιττηειτυτη , αοτιιαατα.τιεινοιοιε , 86 Ριιιιιυτη αι αυτι

αατιι , Που: :τηταααιΤοταε ναιιτι Με ατιταααιΤοτ·τιευε αοττααΠιιΤα

Ρτοιιιειτιτυτ Ρατ ιηιιτυτηατιται 86 ταιιαε , ατυι ιτι £εαιι ττουτι η:ιτ

τα.τιοιτα αοτιτιηατιτυτ. €ζιιοτι αοτιιιττιια.τυε Η: 6οτττιετ αυτι

ειυέι:οτιττιτα ΡτεταιαααιΤοτιεναιιτι 80612: τηαηιοτιτα θεατεετττ‹τ

ΡειΡα: Ρατ ]ουΠΑ κι: Μ αεταιιητιιαττι , (μι ια8:ιτιοτιιε οιιι6

αιο ιτι ιιιιε Ρ:ιττιΕυε ι··υηεαιιειτυτ , ατυειτη ατι πω. Ν.ιιη

αυτη ηοιιιιτιιιητιο, αιατ3υτη ίααυτιόυτη αοτιιυατυτιιυατη Κο

ναυτια· αααιαΙιεα αουηττη:ιιιιε , 86 αυτη τααιΡιατιτιο :τά ανα·

ταητιετη ττιττιιτυαηι υτ:αιο.τυτη Ποιατιίιε αααιαΓια: .ΡτοΡτατ

τιιιυττο1ττω1α ιητιττιττιοτιιι νιηαυιιτ.τη. _ ατυο6ι ατι ιτιτατ ιΡἴυττι

αιαθτυτη , 86 Ποιαιτίατιτ αααΙαιΞειττι Ρωτ αο.ηθττη:ιτιοτιατη @τι

τι Βιοτιιιιτι:ι αααΙαΠει ιτιιΡαττο.τειτηι. Ετ: ττυοτι αιαέιυε αοτιιιτ.

τηειτ:υε ναι·υε τηιιτ:ιτυε Πα @Με , ηυΡατ ιη αΡιίιοιει 6ια 48.

ΐοιυτιοτια Κοτιιοτηει8αηιιε 86Τυτοτιατιιιε α.ταιιιαριίαοΡοτυπι

ορι:ιτηα τατι8ιιιιε. νιάατηιτιι ατυο αυτη ιη τιταιιιαΡιΓαορυτττ

αοηιιττη:ιιΤα. Νο.τιι αυτη Βοιωτία αε.Ριτυιυτιι ιρΓυτιτ αια8α.

κια ιη ειταιιιαΡιΓαοΡυτιτ ,. 86 Γααυτει Π: αιυΓτιατη αιαθτιουιε αυτι.

ιιττη:ιτιο , ικα υοτιτατι· εταυτοΡτττεΡτ τη αοτιιιττη:ιτιοτια ατι.

ΡταΠ`υττι- τιοτι ι-υατιτ 5 το.τηατι ιτιταιιι€ιαυτ ι·ατιατιτυττι , ει· τι.

πιατιτο αιιτευυοά αιιαιτυτ ιτι ιαι5α....... Νο.τη ιιοανατισυτη. Ρἔττ°Ξ

ι·ιτηι ιη Ρτιτηο ατιΡιτ:α ιαειε Αατυιιαιειε Ευα ατι οίιτυτη ,τ ιη

ταττιο αειΡιτα ηοτι Με 6ιΡΡοιιτυτη , 86α. Κα ει: εεττ” υτ

ρωταω. Κοιηειη:ι τιαΒατιτ αιαέιυτη ηοίιτυτη αοτιιαατειτα,

φαω αουΗττηανιτ τ υυιει αιυε αΠι αοτιίαατετα 6ια τααυιο.τι

ηπα, αυιυε αιἘ αοηίιττιι:ιτα. 8ατιιΡαι·· ατιιτη Βοιατιιιε αααια.

Πει , τιοττηιιτη νινιατιαιι 86 ταἔυιαε 6ιιιαιΡιιηεα ὰ Βοιωτια αα

εκατ ΓυΓααΡιτ , 86 ιΡυτττ ηυιιο τηαάιο ιατηΡατ ταΓΡαιτιτ. Βα

τηι€τια αυτο , Ρο.τατ Γειηέια , τηιΓατ:ιΒιιαττι Ρατιυοηατιτ Βο

ιατιιιε αααιαΙιυε , φαι αυτόιυ 6ιοιυιτ , 18Ιιτο τιιιυ:ιτει Ρ:ιίιοτα

τααιΡι:ιτιε _ 86 αιαδι:ο Πιο αοτιίαατειτιουαηι 86 Ρτιιιιυτη Γααυτι

αιυτη_ αοηΓυατυ6ιιτιατηιΙΙιυε αααιαΠεααοηαααι:ττιε.. Νιιιιι ατἔο

ττιοτ:α , ηιιιιι υιιιιαυιτειτιε αιαιιατ αιυε αουίαατειιιοτιι αιΐαττι,

τια ατα;ιΕυε ι)οτηιηι Δευτ αυτο. Κυττοτττω. Ναα τιοαατ

ςυοτ15υτωτυτ, αυτια. τιτυΙτι Γτιατυτια: α αἑ`ιι ιη ιι)οΙατιιι αααΙαιιτι.

τη ειταιιιατιιίαοτιοε 86 ι:οιιιιττητιτι Παν: Με , 86 Ροιιυιανατυυ:

Μετα
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Επι: ειιοεκπ , πει: οΒιιππεπιπτ. Νειτπ ιάειτοο πιπ11ιο οι του

ίοι·οποπιπ > 86 ποσά οιπ1Πιιπι θα τοπιιιιι·οπεΙιιιιι , 86 Ι··ο.οιοπ..

όιιπι , 86εοπι ιπ ΡοίΤοΠὶοπο πιππιωτιε ειτοπιποιίεοΡειΙιε Βιο

ι·ιτ Ι)οΙοπΙΞε εει:Ιι:Πε. ὰ Ρπιπο. ίοπεΙ:ιτιοπο πιω ιιΓπιιο ω

παπι: άιοιπ , ποπ οι Βοπεπειιππ , Η οΙ6·έιο πιο ΡειΙΙιιιπι 86

6:οπΓεει·πειο οοπεεόειτιιι· 5 τω Ματια , Η οοποποιοι·. Νεο Γιιπι:

ειπάιοπόι πάνε:ίο.τιι πι Ιιοο 0261 πιιι νοΙιιπτ ΡτοΡοίἰπιπι πο

Πτιππιπι οιι·οππ6το οι ΠΒι Ρι·οΠπτ,Γεά οτ ποοιε ποι:εο.πτ. Νοπ

©πιπι πι πΙποπεΙππι πι πωπω Ιιοτπιπππι _ πιπ πΙΙιιΙ Μισή

ίἱιπτ, πιίἱ πι: οιΕοπιπτ. Ει6Ρεοιι: επιιτι οι οτ οοιιΓεει·οιιιι·,

ποιο. ποπ ΡοΠ`οτ πω Ρι·ιποπιο.Ιιε οποίο ειπε Γιιοιι:&ιοπο δ(

ίιι$·οποποιε εοπιπποεΙο απο οι : ωιπιπ ιπιποπιιπ , πιι1°

ποπ ΡοΙΤιππ Ποιο οι ιικΠοιο Με τιποτε νοΙ ειιτειτοι·οιιιππο·

οΡοττοτ Η πι Με άονοπιιιι: ππποτοπι , πιιι τιιτοι·επι νοΙ σο.

:πωπω ποπ ποστ , ποσά ειτιειιτ Ρταττοτοιιι , πω πι1ποπ

τιιι:οι·ειπ νοΙ ειιτο.τοι·οπι εοπίπτοειτ. Παπ ποιοι πιιεείΕιοπεπι

Μαιο εει:ΙεΓπε Ι)οΙεπΠε ιποναιπι: ,_ ιπιεππι παπι-επ ΡοιειΕ

200ιιΓειι:ιοποε ιπτοπτειι:ο πο! πιοι!ιππ πω” , πο! παώ: οποιο

Ρεποεπτοπι Ι1Βει·ο.Ιι 3ιι6Ηειο , αυτι πωπω οιιιπ πιπ οι ιπονει;

ποει:Πιοποιπ Πειι:ιιε , πιιοπιεοπτι·ει ειΠοε. Ππόε οεοΙοίἱει πω.

Πω οοπϋεει·ει.τιοπιππ ι:Ιοθ;ο πιο πεοποπι Ροιοι·ε ροτείι οπο.

εΙεπτε ΗΒοι·οΙΙ Μισο. Ν.ιιιπιπι:οι·ιιπ ω· ΡοΠοΙΠοπο Μπι

“πιο πι. Ρτ2τοτοει θΕΪᾶΙ'Π Με πιιὶ πιο οίΕπΙατιιε πι. ϊ Ρα.

τσίιεοπνοπικ ·-οεπιτοι·εε Ρεποεπι:ο ιιιάζοιο , 86ει πωπω

ετΓοΙνειε πάπια τοποοιιπτιιι·. ·Ι..ιοειταπο Τ_ιιτοποπΙἱε Βο

επίππι οοοΙοΓιειιπποοπνεπιετ ·,· πΠπιοτπιιιιιε Ροτει·ο ΡοτειΕ

εοπίεοπιτιοποιπ 6:ΙοέΥο πιο οεπιτειιπ 86 ΡειΗιπιπ , 6:ιιπι έι Κο

πι:ιπει οο6ΙοΓιε. πω: εοπΗ:ιπειτοεπ 86 ποιο :1πτοοοποτιοπο

16·6:ππάιιπι· ειπι:άπιιαπι οοπίίιοτιιοιπειπ ΠοΙεπΠε εεεΙοΠα Με

ιπτοτΡο!-πποπο ειΠπικι πιοι·ιι: ιπ1Ροττικοπι. (Μπι απο εοπι

πιοεΙιιπι Μειω- ΡοΙΤεΙΤιοπιε Επιοεοπιπτ πιιιιΠ ιπιεπΙι&ιιιπ

ιι6ι-ΡοΠῖοΙοτπ πιο οπιτπιιε.. Νειπι πω: ιπτετάιόιιιιπ ι·ετιποπι.

άπο ΡοΙΤοΠἰοπιε ο . 136· Ιιιιιιιε κι οποία ι·ο6Μιτιιι·, πι: πο”

οι” ΡοίΠάου.. ν1ιπ οπιτπ·ίειοιππτ ποΒιε :ιόνωίΞιιιι. Νο.ιπ

νιπο πω 3 πιπ ποπ πιο ποίΠοοπταπ_οο πιιοιὶ ΡοΠΜει πει

ειι·πιτπο·ίιιο , Με ιο Γοι·οπάο , Με ε.πιπάο, Με εποιθαιιι6

61ο ,ο ΙΜ: ποιο οπιπιπο Βιι:ιοποο. Ρι·ιπιο απο ροΠΗΠοπιε

ωκωπ ιοτπιιπ6ιπτ , οοι.πάο Ρτοπιι€τατάε· πιικίιιπζάοειάέμ
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τω. Νατη Ρο!ΤεεΤοτ!ο ῇυεΠεἰο Πε: φαεί!:!ο Με!!! , !!εε α!ία.

Ροτεί!: οΡΡοηὶ. Ναη!οτό!ηατ!! ρω Με, υττ!τ!!!!ο τ!ε οίζ

·!εί!!οηε , ε!ε!τ!!!ε ‹!ε ΡτοΡτ!ετατε φτεΠ!ο τεττη!ηεωτ. ο£

1ίε!!`οτεε εη!η! ηοε εοηί!!τυ!ε Δε!τΙα!!υε , Εεεε η! ΕοΠ`εΠὶοηε

αητε τε!ηΡυε !ΡΠυε 86 αυτ!!! τη εειηΡοτε εφε εί!ετηυε , Γ!.

εεττ 86 α!!εἔαεἰοηὶ!!υε α6!νετίατ!οτυη! ηοί!:τοτυη! Ροτε!!; Ρετ

τΡεηε!!, φα! Ρτο ηου!ε εοηετα !ΡΓοε !ηε!υε!τηυε. · ε

ΡτοΡοΓυετυηε εοηετα !!οε , φα! !!υ!υΠηο!!! !υτα !!!εο!·..

·Ροτα!!α. τετ!ηεητυτ Ρετ Ροτείτατετη !!Ξαηε!! αεφε Γο!νεη‹!!:

$.Τηε!ε ετ!ατη Π 1η ΡοΙΤεΙΠοηε Ρτ!υε εΠεηε , Αε!τ!αη!15 Ροβ

,ίεΠῖοηε ν!ε!εευτ εοε Ρτ!ναΠε ,.υ!!! ·Ρτο!!!!!υίτ ηε ΤυτοηεηΠε

τατε!!!εΡ!Γεοευε Πο!εηίετη εεε!εΠατη εκεοη!τηυη!εατε νε!

!ητετά!εετε ΡοΙΤετ , Πευε Π! Πηε !!!!υε ε1!!!!ο!α: Α8τ!ατ!!Ο

ΗΜ!! Πε !ηε!Ρ!ε Με”, εοηε!ηετιιτ.

ΟΙ!!!εττυτ αΒ ατ!νετίατ!!ε φωτ! ε!ε&υε ηο!!ετ -εοηΓεετατ!

α!οη 6!ε!!ει:, φ!α Πε -Πετεε Ρτα!υτ!!ε!υτη Ρτ!ηε!Ρα!! φαε!!;!ω

η!. Α‹! φοε! ε!!ε!!ηυε , υηα! ηοη ε!! ·νετυ!η_, στι!!! Ραταευε

Πε εε!ατη Ρο!! εοηΓεετατ!οηετη ΓυΓε!Ρετε ]υε!!ε!υη! φαί! τε

ε!εεΙτα εΠε. (Βταη!ν!ε εη!η! τετ! φα Ρετ!ευτ, ΕστΓαη η! Με.

3υο Ρετ υίυτη ΡοΠεί!ετ!ε τ!!!η!ηειατυτ.5 ηοη τατηεη !!τε Ρετ!

ε!!τε ΡοΠ`εΙΠοη!ε εοη!η!οε!ο ε!! Ρτηταηάυε! !η!τηο ηοη Ρο

π!! Ρτο!!!Βετ! φ!!! υεαευτ απο =τηοε!ο α, :με α! Γο!!ευε ε!! Ο

Πεεε αε! Ρτείεηε υΠ!ε ηοη Ϊυετ!ε........ Ωυτη ετεο !!οε 1υτε

ίο!!τ! Π1η!υε τα! Ο ηοη Ρο!Π!ητ: Με Ρτο!!!!!ετε, ευ!!! υεαη!υα·

!!!τετ!η! Ο ε!οηεε εοεηόΓεαευτ υττυτη α6! !Ρίοε ΡτοΡτ!εταε ε!ε.

τ!!εατ Ρετε!ηετε. ΞΡταεεετεα Π υΠ!ε εοηΓυεευε τε ευ:: Ρετ!ευ!·

8!ετΠνετεε , τ!οη ·ν!ε!εευτ !η α!!φο ία&α εο!!ε!!ε!ο Ρετ!τοτ!ε:

«Με !!α!!ετ υηε!ε ‹!ε ·ῇυτε ΐυΡετ !!οε εοηφετατυτ. Ναη! Ιε

€ατυτ ετ: φο Με τε!!ε!ο ε!!τ!!!!αηα , 86 τενο!ναητ αε!νετ·

Πιτ!! ηονα 86 νετετα , ηυΓφαττ! τατηε!! Ροτετὶε τε1Εετ!τ! φοε!

!η !)ο!εηΠ εεε!εΠα ΠτηΕ!!εετ ετ!!ΓεοΡυε η!!η!ίετα ετ. δ! ε!·Βο

4η Πο!εηΠ εεεΙεΠα ατε!!!εΡΙΓεοΡυε Γεευηε!υτη αηεἰφατ!!

εοηΠ!ετυά!ηετη εοηίεετεευ!· , !!ση ντε!ετυτ τετ τω: Ρετ!ευ!·

!η!η!υτατ! .ΠΜ 5η Παω Ρτ!!!ι!ηο εοηίετνατἱ. ΝΠ!! εφη Ρετ

ιΠε Ρετ!τοι·, Π Ροί!ε!Τοτετη η! τε ΡοΠε!Τα Ρεττ!!!τταε Γαεετε

ευοε! εοηΠ!εν!τ. `

~ τ(1υοε! ΙΡ!! ε!!ευητ , ευ!α φαε!!!ο ε!ε Γυ!!!εά!οηε Ρταε!υε!!

ααα!!! ε!!! 86 τω!!! ε!ε ΦΠ ε!! εοεηοίεεηε!υη! δ φα!!! ε!εα!!α,
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που εΓτ νετιιω. Νοπα ουεεΠΙσπ Ρταῇιιἀὶ€ὶαἱἱε εΙΙ , οικιποο

ι111ι15 Ραπ Ιεεετιιπτ , νεΙ βει·ειϋτο.τετο ,νά αΙ1οιιΜ :Με 5 ε;

Με εὶ οπο Ρετ1τιιε οΒ]1εὶτ ,ποια στα Ρετετε απο Πε (απο

Μαιο. 5εά οιιωεεσεο.ΙΝιάνετ :Με ΔΗΜ Ρετειι·π ε1ικ1ιπι1Μ

αἱ ε:οοΓεε:ι·οτέοηεω δομΙΙΙοπι Ρεπἰιιετ, Γε‹ὶ νοΙο ιιτΙ απο

πιοάο ΡοΠεΠἰοτιἱε· οποιο Ι·ιειΒεο ; που ΡοτείΕ ά1εΙ .ἰοεπἱεω

ευη: οιι!!ει αΙ1ειΡι·πεδετΙτ , οεοιιε Ρτ2ῇυὸἱεὶειΙΙε , απο Ρα.

μ1ἀὶεἐοΙὶε άὶεετιω ὶπτεί-ΡεὁΕυ αΙτετἰιιε ου:είΗοιπάε , Με πω

μεπΜηνεο1τιπ> ειΠοιιει ΡωἡιιεΗεἰειΗε οιιο:ΠΙο , Ρετ οποιο :μμ

εκατο: οικω πω! ΙιειΒετ-, πω τεττιονετιιι· όιιιτιι:εκπ ώ α»

ηιιοά Ρετἱτυτ°ει εάνει·ίαιοο , Με ατο παπι Ρτα:]ιιάίοΜΙΙα

οΡΡοοὶτι1τ εε ου: ὰείεοεΕὶτ δέ τοετοι· ο εΠἰοοετο , ία! εἐ

ποιο ει!» :Μο Ραπ , οι: άΕ&οπι είδ:. Βο ει1$ῖε οιι€άεπι εεεΙείίο.

κεεΙοεειπΙο ω ΜοτοΜιοω _ π: οπο εκει: εΙυειπἀο Μετο

πιονὶτ Αυκι-.ωποε , .εὶτεοεΤιιτοοεοΓεω , οτ ΒοΙεπΠ 8.Γο· ·

£ΒΙει:5Γεομο α·εΓΡοοεΙε:εεε Ναοπ εποε Ι)οΙεοΒε εεεΙεΠο. (π

;μ·πι:ει:ε Μάιο σΠεο. £απεεΒε1τι1τ. ΝοΙΙο. επἱτ11 τειτἰοΙΡΩτἱτιπ

.ΒοΙεοΓεω εεε εΠέιπι :σκατα Τω·οπεοΓεπι ατεΒὶεΡὶ εοΡιππ

θΧΡετὶτὶ ειιχουίοιιε πιω άἱεοἰτειώ Ρι·ΙίΒικι: κίΗτιπει. Α1°8η.

121επτο ε3ιιε οικω (απο οε Τ0τΒετ82. Νο.ττι εΠε1τ ΝΙοοΙααο7

11ιιΠει πωσ Ποπ Τε τιι1ε κο ΑΜ απο Ι. οτΗΑ ιι κο ὶοἰι·ε

αεττειωεπ , οιιοιιΓοιιε Ηπα Ηιει·έτ ι·εεΙόπο οτθίΒΜ. Ρ:1ωο

θ1°8ο εοοΓεεεετιιτ «με ειτεΙιἰεΡὶΓεοΡυε 'ο Ρο ° εε εΙε ρωΡοετει

τε ττο&ετιιτ. Νοο ειπππ οεΒετ εο81ΡτοΡι·Ιεεωε ΓυΒάτε ]ικΗ..

εὶιιπι·., οιιοοίοιιε απο ΡτΙνΙΙεΒἀο (οτ Βοοοτ1ε Ισ Βετο ΡΜΒοο

κε!Ηεο€ποι·.· . - ‹' < ·

Νοο οΒΙΕιι: φα! ἀὶαιτιτ οτεΙϊατεπι ΠοιεηΠε εεεΙεΠ:ε·

0ἱε €ωσε :16εΙι1ἱΒταΜ Ρει·.άονε πωπω Βο.ειιΠ , ειάΙΜΒιι· εῇιιε

οπο εΙονεε @Με Ιιοι·ι·ειιτιο τι·ο.άωποτ. ΝΜΠ ΗΙυά (ΠΟτιπ τει

τὶοοε :Η Ροωπο δε εοτΡοτε1ε ί-εοΠΒι1ε ίοΜεόΕεε. Ατ Με

τα 1ΡΓο 7 Μάϊ οοτροι·ειΠε εεεΙεΠε , ΡπεΓεω Που εαπ. 5Ιαιτ

απάτη Η Ρ:ιεό$οπι τΙΒἱ Κοι1°12 νεοοεπι , οιιοά ΙιειΒεο 5η ΜΙ

το.οΜε 5 ΡοΠεΠὶοοεπι εῇι1ε :που ειἀου1τἰε`, Με: Ρετ ΡΙΙειππ·

τε Κοτιπε τΒνθ[Η2ΠΤ5 εοοεπι 1Ποό.ο Με 1ο Ρτεείετιτὶ πεεοτΙσ

ΡοΠεΠἱο ει!έοικιτεουε :ιὸνετίΞιτἰο ίιιὶΙΪε ο.όοωΠτε. ἱΠτςΙΙὶ~ἱτΠΓ..ι

@αἱ αστειο τειΗ τποάο οίΪεΠἱο ειὰοιιὶτἱ οοπΡοΠἱτ, ε:: εα

μπα , οο1α πο! Με οτ ει οιιΞεειτιιι· , οοοπετ ειεΙ ΜΜΜ ,οτ πο

Ρταίει:Μ Γιὰ. Κ ή
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ι Ναι οβίι:ειτ Μαιο: φαι ι 6Η6ιιιιτ οι· εοιιΓοαιιιἰοιιειιι

Ηιι€οιιιε ΡοίΤειΕοιισιιι ΠοΙειιίιε ασια ι2 ειιιιιιιιΩΓΗ:. Νειιιιι

Η ιι ο ο ΗΜ ὰ Τιιι·οιισιιΠ. Μια ατο-Ρο 6:οιιίατ8.τιιε :· ειμαι

α: ΡΙιιιιο οοιιι:αιιιιιιιε : 566! αδ Ρι·οιιιΒιιιοιιειιι Ειέιειιιι ει:

απτο Ποιιιιιιι μια: 86 ΒοΙαιΙῖε αΡιω1ι, Ιιειιτ Ρι·οΒαιιιιιε

απ· τείὶεε ΓιιιΉοιεαοε . 86 ιιιΙιε Ριοιιιιιιιιο ΙΡεοιειιι ιιιιιιιιι:

αρΡεΙΙ:ιτιοιιιε..... Νιιιιι αιιιτοι· φι ιιιαιοι·ειιι νοι:ειτι Μα..

Με πι £ε1Ριτι110 86 ααα. στα @ΠΠ α: 6οιιίιιετιιΔιιιε . ε;

Μια» Μια: αιιιοιιι6ιιε , ι·ιο Ηιι€ο ιι·ιττ Τιιι·οιιοε α! 6:οιιίαι·:ι

τιοιι0ιιι Ρ€τ€ιι6ὶειιιι , Ρι·οιιιΒιι€ι·ιιιιτι ία! ω το εοιιιτιιιιιιιΕα

Ποτ ΦΠ 6οιι6ιιτιο Ρτοιιιικιιτιε : ιιιιό6 εοι·ιιιιι ι·ιτοβιβιτιο ιιι οι:

Ραπ θα ειότιιιιτ6ι·ιάει. Οιιιιι ει· ο αποτο: , ιιιιι ωιιω απ

ιι€ιΙΙι., τοο!ειιιι:ιτει. ρικίιιιιιι σαι άεει·ετιιιιι Μαι , μι·

φαι Ηι1εο Ρ1°2ΒΓθι1τειΕ115 ω αι·6ΙιιοιιιίεοΡο ΤιιιοιιοιιΠ , Π.

8ιΠο ωΡιτιιΙι , ιιοι·ι Μα Π8ι18τι1ι11 3 τω Ροτιιιε ΕειΠο ιιιάιιΕ4

τ€ιιιιο , ιιιιαι. Ροίιαι. ιιιναιτιιιιι Για ιιι Γ6:ι·ιιιιο Ηιι8οιιισ ω:

εΙιιοΡιΓεοΡι , 86 αει... εοΠειτιοιιε ειιιιι πιο ΠειΙΙο αι ΜΗ.

απο ΜΜΜ Βο!ειιι6ιιι θα ίι·ειάιιιιι : ειιιαἰ ιιοε Ριο ειπα

Ρα τοΠει. . . α =

()ΡΡοιιιτιιι· πιο ο.όνει·Γιι·ιιε φιει τεΠα ιιοίιι·ι ιιοιιΡι·οβο.ιιι:

Ρι:ειιι&ιιιιι άε6ι·ετιιιιι ιΠο ειιιιιΙιειιιιο @Μο Ειπα ιιιιΡι·εβ

ίυΠι. Αι! φα! ι·εΓΡοιι6Ιειιιιιε , φαι ειιιιι ίιιΡει· Με :αφτι

86 Ριοαι&ι ΈιιιΠ`ειιι ειιι6ιοιιαιτε ΑΙειιιιιιεΙιι . 86 ιιιαιιιτ Μαι

Π8ιΙΙιιιιι :ιφΙιαιιιιιιιι ίιιιΙΤο . μια φοά α: 6ο ιιιτεΙΙειιειιιιιι:,

Ρθι φαι Μαι ιια:ι·ειιιιιι θ.ιει·ειτ @παπα Ναιιι 66% οπι

ιι6ε Με Ρι·οιιοιιιειι ι"κά ι·ειιιτινιιιιι ιιι Πιο τείιιιιιοιιιο Ριο

Ροίἱιαιιιιτ, ιιιιαἰ ιιοιι ΕιοΠα τείει·τι, ιιιΠ αἱ ιι1ω ΠΒιιιιιιιι,

άε φο φει:Ριιο πιονοΒ:ιτιιι·ι ιιιι6ἰε καιει ιείιιιιιιι έ:ειιιιάιιιιι

ιιιιαιιιοιιειιι ααα ιιιτει·Ρι·εται.

-_ οιιικιωι Ρι·πτειεο. :άι :ιάνειΓιιιιιε , φαι :Μια ΠΠ , φι

ε!0 6Ζι1ιο Ιοςιιιιιιτιιι·,νιάειιτιιι· ιιιι:ει· Γι: 6ιιίι:οτάοε. Νικο ιιιιιιε

οι τσΠ:ιΒιιε Δια . φοό νιάιτ ιΙΙιιιιι ΠειΙΙιιιιι :ιάιιΙταιιιιιιιι ω.

αι ιιιαιόι6·ιτι κι οικω ιιοι1ειιιι Ρι·ει.ιιει . ειιιι·ι ιιΙιι οιιιιιεε το

Πα ε!ιαιιιτ , ΓενιάιΠΕ ιΠιιι:Ι Γιιιιι€ι.ιιι ιιιιιιιο. Ωω οΒιεόιιο

ιιι ι·εΓΡοιιά6ιτιιιε ιιιιοει ιιτι·ιιιιιφε Ροτιιιτ ΗΕ; 86 6μιαί Ρι·ο

Ραι·τ6 ιιι ιιι:ιιιε Ετειιι88ι€τιιτ . 86 φα! απο. ιιιει·ιεΙιειιι ιιιε.

Με 86 ιιι ταιιιιι Ετειι€€ι·θτιιτ. να ω” εοε φι`εοιινειιε·

των: ω ιΠιιιι 58ιΙΙιιιιι αιιιΙταιιιιιιιι ίιαιιΞειιάιιιιι ιιι ω” Πιο
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άιιτείΓε ὰ Μισο ιιΓειιο ω«Μωωω , 86 ὶτε7ἱΙΙε:ιιἰ›σε'τ€ίὶὶε

Ρε:ΜΒετ τοίΗπωωιιπτ ςιι:ιΠ όε Με 1ΡΠοε ειόΕυε : ΜΗ νε·ι·ο

οπ1ι1εε ηικιΠ όο Ρτὶι1€ἰΡὶο. Νε1ΙΠ1111ι18 ΕναηεοΙΙΙΒι ά1ε1ι;

ΡτοΡτει· Ιιοε Ικα Ιιοι·ει τεττἰει ΟΙΜΠ:ιιπ1· ετιιε1ΗΧιιω ί:ιείίΕ , δ:

ειΠιιε ώστ Ισ Βοτει·ίεΧτε. νεΙ ἀὶε°ειε (μισό Με ιιιιι1ε τείΠε

(Με Π: ν1:ΗΠε ΙΙΙικὶ Ε8Π!υπ1 8.όιιΙτ€ι*ἱΠυϊΠ απο. τικήεΗοω

Έι·ει:Βέ , τΒΕΕΕΘπάι1τΠ εΠε: Μ. εοτπΒυίὶὶοοοτπ , ηιΠει -οΙΤΗ1θ$

όπου:: ι]υοά Ρτἰιιε θεά Β·:ι&υπι , ιἱοὶιπὶε εοτυΒιιΠιιτιπ. Νπιπ

ηοπύικ &ειέΗ ίἱν€ τιιΡτὶ Κι; Αφά_1ψ. €τἱεπτ εοπ1ΒιιίΒ1ιπ ὶΠ..κ
ΕΘΗἱἔΪἘ. ν · ω < · ε Ν ε π ε ·° “ - ·)

. ΤεΙΒΒιιε πικαπ @οσε έητι·οάαοαπτ εάΡι·οΒοηόσω Ρι·πό5:.

-&ιιι11 ὸεετ€τι1ω , τ€ΓΡοι1ὰ€π$ιιε ςυἰα Βου ΡτοΒε.τιι: ε-ς]υοδ

ΠΙιιά ὸεοι·ε:ιωπ νεωτιι εΙΤοτ 5 Γεεὶ· εΙ1ωτιτ φως! ΗΜ!. νΙάε>1

καιει: , δ: σ:Εοπή.ι1εΒο.τ: ίἱιΒΐςτἰΡτἰοηεε εειπΟΠἱεοτιιιτιΠοΙειιΠιιὡ.ζ

ΡΟτΘΡε €Πἑ·¦ἑ1ι1οά ΓιιΒΙἑέ5Ρτὲοιιεε: α5ιιτωεΒετ , ΓοοΙ.1ΙΙσ.φϊ

ΓιιΒΓεκΙΡτΙσιπεεεΒΙὶιᾶτἰιωπ ί:αΙίοέ1Ρ_Ροΐώτν,Ροτίυ$ Γο·ίαΙξἱ ω;

:Μισο ειἀίἔτἰιπΧἱτ , φωτ: ε:α!εΠοε παοκ. ΞΝαπημε νιέΙιες

Ρι·ωΓεητετο ΜΜΜ , ηι1ὶ εΒΓει:ε €τειτ , -ία·Ιρύτ ειεεεΡᾶΠ`ρ Ρθ£ιμ

Μαιο 5 Ποπ ετ1 ι·ιοεοπ , ίεά.,Γε ΡοτέυείεΠΠ ·Ωι:Ιτιπτιο ειΠητικίω

φος! ειικοπι ε1εωωετο σειιοωτοτιιω εμι1_Ρι·:εΓεωα:1ουΙ

Ηιιἔοι1ὶεὸ1ειιητιιτ ὶητ€τΪυἰΠε εοτιττει ηοε - τ0Ροϊ1ι1Μ , 1πι1Π6·

πιοάο τοΒ8.πέ. ›·Νο.πιπ ιιι1ιιε ΓοΙ·ιιε; 6Χιέ€Η1Βιιε·εοωω·β1ε1:

€οε Μ ο Χ. ιιικι€ ειΠ Βοηοτε Ρι·είι:ΙΘεειτ , Μ ίοΗ ΜΜΜ:

ετ€ό€11όι1Π1. ΑΜ ν€το τεΠ:εε ιι1ΙπΙΙ απατη ν1όειπιπΡι·ο

Βο.ι·ε : 1ιπτηο Ματ: Ιε ὸὶίΤειιτὶυΛτ.ω Νειω Δωσε 8.ΡΡΕΠετ80ε

εΙα·κοε , Δω αιο6οΙοοε 1ηάετει·ππωτω πιω Μ: μϊετω..

ιιιει·αι: πω εειτιοιπΙε:οε τειιπιπιι. Ετεο άσε Ιιοο ειι·τ1εΙι ο ηΗΜ·

ΡτοΒειω: , ΜΒ εΠαιτιιι· ' 11οά 1η τη1ι·ιοι·ί πωπω €οτ1νθτ1ί211τ,

ειι·Βιιωειιτο εμε 911οά Μακ· άε ετΒἰπΙε. Νεπι Η ι1ηι1ε ει:

ΣΗΒι1ε εὡἱττἑε Μ σα. πω” Μ κ._ ε1ἱι.πε Δι ν. σοηὸεωηενετὶτ ,

ασοεε Μι ςιιὶπςιεε νὶὸετιτι1τ εοπνσηἰτο :ο δε οσε εοτιεεἀὶτπυε

€1ι1οά 1ιιτ:ὶΒυε οοιινωπιητ ,.86 €Ιι1οά ττεε ωωω τωπιιπι

αιιιοοΜ Πο!επίσε Με εεΡι·πίθητ:ιτάοικ Ηυἔοτιἰε , ηιιοε Π: Με

ΒοηεΗο5ενετε: : πώ άαΠι: ατ£4Ι1ἱἀὶε€οΩ2τι1Μ , Δω .Ρ.ταβ€ιμ

άειπι , ΜΗ εοηίἶιτττκινὶτ ΡτεΒο11όειτπ , φωσ :Με ωσ.παΙειΙοί

πεσεΡει·ειτ , Παπ ΡτοΒΜΙ1ιιε μι· τοΠεε άεΠ€ιπο.εοε.

ΤοΠεε Ρπετεπε εοτκτο. οσε ωττοάιιωητ , εμ1οά Η:: σο

μτάΜπε ελ εοπΓεεωτὶοη; Πιο. εεε:εμιιε Με Ρτ0ςθω0112Ητ©Ε

Κ
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4Ριιά·ΒσΙιιτη. ΉιΒιιε ι·ι:(Ρστιάειτιιιε , ειιισ6ὶ τσιπ: Ρι·ιι:οσ το

σιστιε :ϊεσιιιι:οεο.εισιιο Βια εεεεΡειιε Με 1301ι_ σιιεισάσ το.

Δια ὰ Κσπιει απο Ρο.ΙΙιο , Με Ρι·ιιιε οσο ιιιιει·ενοεειε Πο

ΜΗ! Ροίεσιιειιιι Ε011Γθ©Ε2Ι:Π52

ΜΒΜ ιιιάνι:ειΒιι·ιστιιω , ΟΙινειιιιε οικω, σοι ιιικιειιε Δω ,ε

@Πω €τειε ΠοΗ σιισ.ιιάσ Ηυσο ι·ει:εΡειιε ω Ρι·σεεΠἱσιιω

Με: , οιιιάεισι άισεβαστ :μια ποπ ὰ Τι1ι·οι·ιιε εὶ 6οιπΓετοι·σεισ

σε: Πιο-ι, ειΙιι ι!ιοεσειιιε οποσ νειιιε:Με ἐι Κατω. Ρεεε-εει·εο.·

τοπ1τιιπι (ασε άπο @Με ε σοι οι Ιω:: εεεεισιι1σ νιάστιειιι· ί·-α.ει

απο ΟΟΠΕ1°2. οσε , όισειιεεεουσιὶ επεσε ΠσΠ σιι:3.σόσ Ηιι€σε

1°αϋθοε ὰ σοτιίεει·ο.εισιισ Επι τετ:€Ρειιε-Έιιιι: ΡεσεείΕσιπι|ιεετ6

ΑΜ νει·σ ει: [Με Πιο. ΓιιΡει· Με ιιιτι·οέιυ&ι 3μ1εΙ ιιιΕΠοι!ε

τω! Ωισιιιιιε ,_νεί Ει:ι·ιιιιε εεΡειιτιοσιιιω σ2::ειιισιειι- Νοε πιο

ΡΙιιτ€ε ΙωΙσειπιιε. Μια εΙιιἱ άιτε6ιοΡι·σΒαειο·,..σιισά Ηυσα

:σώσω ὰ οσιιΓσει·:1εισοε βιο. ίιιιε-ε:6ΡιιιΠε ,. 86 Μ! @Με

απο 6Ιιι&ιιε Ρ6οιιιειιπ Με ;· τω Μαιο 5· Ρο.ι·σε ΜΒΜ· εε&εε

ιιει·ιιιΙσιιε Ρ:ιι·ειε ισ σιιιιιετο ϊ ιιοΓεει τετοιου άεσει·οιπ μα”.

Ισι·ε , σιιι Ρι·σ ΙΙσει·τειεσ ωιεεωωιιωιωωπι , ιιώειΠειε

@σε σιισά Με: άισιτ , ουσ Π μπε @Εεεε ίει·ο.σε·ίεστειπειειω

Ρι·σ ΙΙΒΡτεο.εε:·, 86 Ρατεε ισ 6οσει·ειειιιπι Ρ Γσσεειπιει Ρι·σΙιΒσμ

τοτε να α.. 8 . ι -

ΟΡΡσσιειιι· :Πε ιιιιίνειΓε Ρεττο εε!ΗΒιιε·ιισΠειε ,Ρ 6Ι11οεΙ οι;

σποτ -Ηιι€σι1επι οσο ωιιϊωιιωιιειιιι σ.Ριιά ΠσΙιιιι·ι 3 86 Με

Μ8ιιτιιι·ειττι νισειπειιι· Ρι·σΒαι·ε , ίεεΙ- σε8:ιιιει .Θ-&ΠΠΊ Ρα· το.

1°ποιοοιωμπι πιιΙΙα.·ισίΕ Ρεσοειεἱσ.Ϊ σιισάωι·εΓΡση επιιιε,

311632 ρεσιι·ε&ε ΡεοΒο.ιιε ιΡΓιιτει Με ηε&ιιισ

. . - ο κι: :ιεσιτίσεωειοπω αν. εεΠεε Κια οι::

άιι:ιιιιε,οιισεΙ· σου ω εισιιιιίΤιιε , ία! ΙΒΑ: η·εσεΠ”ποεο οσοι-ε

ΡιιΠιιε Με Κσπιειπι ο ι·σΡειΙΙισε 86 ιτε σε8ε.ειιι·ειπι άιτοέεσ

3300 Ρτοοειιιε 5:«ίεά ειΠ·Ε·ιιιειεινε τοΙΗΠσειιιτιιι·. Νειιτι σεΡατιιι·ευ

ἔιΡἙΞΐὶΞιἘἐἑἙἐΣὶιἔ°Ξι ΡιἔΞἔῖῖΒ*°;;ι;ιἔΞιΞΞ 12::έ

ίιιιε ωφιω. Ρτεεεει·ειι 6Ιι&ο. εεΠιιιιιι ιιει·ιιιΓοιιε μπω 138.:

@ω άεσεειε ιστοι·Ρεεεωι , ἄ Ρι·ονέεΙεεε σε οι: που Ρει·..ι

μπιΠποτεστιιι· ,ίΠο.Ινειι·ι Ροίδιπ υετστιεπισιια Νοτη ὶεο. ι·ι3β

ΡΟΠΐε θ.]ειεατισει· Ρετιεισιιι ι:ιιιιιίδειιιι στεΙιιεΡἰΓεοΡι 3 οσε

Ρσεσ πε ειιι:ειιτιιιιιι εκεοπιιιιιιιιιαιεισηιε· 3 - 118.111 οπο” Ιω

φ1Επισειιπ ΡεσεΡσΠειιπι εοιι6ειικι:ι Ε&··οοπτιεΞιτΙο Ρι·ει:Ρο!ϊειιε

Η.

ιιοι·ειε , 86 Ιιοε .ἰιπιιιιἱε ιιιιιιε οι: το, ι

Ρ..

ο
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#ἔι·‹τ;-Ροπεἱο.: , 9ι1οάό2:1τε εΧεοίΙΓτηηιἐἱ£εἐἰερεΡ1 ερεεμοιβετ,

· ιι ει· σε 1ιπτο ιικετατ τε €59,τ τε χε εεε @ρεφ ε;;
··.τεΠεεΡΡτοβειΒετ @καὶ σα εΧεοτπτπιιυἰεετἔοηἰεΡζεπτε11τέζηι

αΡΡεΙΜΠε:. ΕτΑΙεπειε ει· πο. 1πιτε:Ρ:εωεω εΒ: ,9ι1ο6Ι απατη

-61ι1ε εσεεται: Με -πετεπι, 86 ειιοο! ΡοίΕ Ρτὶττιεω αΡΡεΙΙετΙο..

κενο 86 6ιητείεειιΜειω ΒΜΤετ Με». ΐειπειπΙο. , απο 86 Γε.

~ωπάο Ροι:ετε.τ ε.ΡΡεΙΙ:η1 .ὅ 86 ΜοΠ·εο άεπιιι:ιε1ειν1τ Γετιτει:ρ

Παω ποπ ττεπετε,, π:: Πι εΧττεινεἔειπτὶ αν» Μ 9 #!ι: .Ροτιιῇε

ει:1ιπ εΠ`εενετιιω , φοεΙ τείἔεε ΜΒΑ ὸΙεωπ ,:εμοά Η118ρ

πεἀ1ειιειὰ· ·εοηΓεω·ωοτιε Ευ. 11011 Με εἀωῇΠεε ειπε61ικιιιι

ΙιειΒει·ετ ΡειΙΙΙιιω. Ροι:εΙΕ - εΠ`ε ναυτια ΜΜΜ: εποε! εεΠεε

ιειάνειΓωοι·ιιω εΙε εσάεπ1 άΙκει·ιιιπ εμφά ι·εεεΡειιεξιιΞε ΕΜΗ

·$εΠὶοιιειΙὶι:ει· αμε ΠοΙιιπι .: 86 ἱητεΙΙἰΒετἱε ειιοὰχετἱεΡτἰιε

δει: Παπ: άεπιι.ιιτι μειιπΙο ι·εάϋτ ὰ Κοτικι·ειιω ΡεΠἰο , ποια

ειπε. ή Ετ Η ΜΙΒ ει: ἱπτετΡτετετἱ.σ , «Με» ιιεςο:ιιφε1ιε εε·

:Ματια εοηεοτε!ει-Βιιστ. ε _ ε

ΑΙΜ ωτΙοωΙωε Ρο8Π`εΙΙὶοιπεω -ωεωε«ΜυοιεΠω εεε1εμ

ία Γε ΙιεΕνι11Πε τιἰειιτιτιιτ τοΒετε. Νειπι ςΠειυ;ε ει3εά

Ροί'εφι:ιω εοκιΓεει·ειτιιε Με , 86 ΡοΙὶειιαιτι_ι·εὸὶἰεἑιΙζοππει,

.οΒεεΙΜε Τω·οηεεΕ ω:εΙι1εΡὶΓεοροῇ, 86 ·νοεατι:εειβεο π!

τοηεΠἰιιππ , Γεὰἰε ἰιπει· 2Ποε Γυδτει€ειπεοε αΡιι‹:Ι Βυτεεὶὶυπ1.

Αά φαί ι·είροιπάεωιιε 900€'. (εάΙε εητεειιεττι Ρο.ΙΗΜη Ιω

Ρεττειίδετ:5 86 1ιοε “Με ιιηι15., ςιτἰὁἰεἰτιττ Βι·ἰεεὶμ; εμβ2ε,

εκ τεΠ:1Βιιε εοι·ιιιπ, 411 τΗΧἰε ειαοό._-εοπεψεω 'Βιιςἔιιωἔιιὶε

Μ Γαβίεςιιειπε Αιι€υΉ:σ·ΡοίΕ -εοηίεεταεἐοιπεω Βιμ οι1Β111η

άε Ρι·εεΓιιτηέτιιι· , εΙυοά σοηάιιω ΡεΙΙἰιιιτι & ΑΒ οΪιττὶοπεπι

:οΒειΠειπα 86 ῇυαιωειπ5 ειιοά Ται·οηεηΠ Εεεει·ετ ., πιο ετι·ο.Ιζ

[ετ. Ετ 61ιιοά εΠεοπτ ©Ω11€ἱΙἱι1ΙΠΒΜΒη1ὶἱ ί-ιιὶΒε Ρο ι·εεΠ

ζτιιπι Ηιιεοιπε·ό. Β.οπιο.8 μπώ: εΒε νασαι 3 @Με (Γ[ιιι·ἰεε Με

Βοπιειω. Νου ταττιεπίεεμιὶτιιτ -·φαοά 61ι1επάοίε ἰε Μ εστι

εΠω αμκ! ΒιιτεοΙ1υπι ς, ·ειιιο6ἱ ικΙΙπιιε ΡειΙΗιιω ΙωΡει:ι·ο.Βεμ

Ροιιο.ππω Με ΡπήιιάΜο [πατε εοίΈι·εε , 61ι1οά ΡοΡε 1ι1πΡετι·ο.

Φωτι Ρ2Πίι1π1 Γεάε:ετ πω· ειΠοε Ε1Η:τει€ειοεοε ΤιποΠεοΙΞε

ατεΙιὶεΡὶΓεοΡἰ Με ωΠειυθ ε; Με ἰὸεἰι·εο Ιεε1ιψιιι· φαι εἶπε

·θε τιιιτπει·ο Γεί·ΐτα$ει·τιεοτυω. Νειω όΜι: εεωοτι , ε1ιιοά Π

:©_ΡἑίῖεοΡι1ε·ἰτι £οτι€ὶΪὶο εΡῖΓεοΡοτεπι ιιεευΓεωε Έυετ3τ 5 εστι

ηπα: @Με εΡὶίεοΡοε μον1ηεα ὸὶνει·β.ε ΜΒει·ε Γειπτειπ

πω., 86αΙΙοε ε1α18εκπ3ωιοεεπεεω ειτω Ρτοιπωειο.τε , @σε

Χ
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-ι·ειππ ι άεΒετ πιιετι·ορο!1ιππιιε πωπω τοπικα ειάνοται·τ,

ιιτ ιτο.·πιικειιιποπε πω: όιι·ιιπιιπτ πια ιοπεπι. 8ι ετ8ο απ.

τ:ΜεΙ:ιΓεοΡιιε ιιπιιιε Ρτονἱπεπε νοτια ειτοπιεπιίεοΡυπι πω.

:πιο Ρ1·ονιπει:ιε , 86 ἱΡΓε επι ιπ:ιπόειτιιιιπ ειπε νεπιτ , 86 πι εοπ6

ειΠο απο , δέ ειιπι εο ειιιιίειε Ρτονιπει:ιε Πιτ Δωιππ , πι: ο

Ρι·ιιτάιέι:ο οπ-ΡιτιιΙο τΗειτπι·, ποπ τεπτεπ ΡτοΡτετ Ιιοε ΡοΒεΙΖ

Πο Γιιτήε&ιοπιο·ειιιε σ.6ιοιιιι·ιτιιτ νοε:ι.πτι. Εοι!επι πιοόο π:

ξί:ο1°τη2.: Ρ1°2ΒΓθΠΠ5' πειδοτιι εί`τ ιζιι:επιιιιτπ. (Μπι ετεο επ οπο:

έιΈπι·οπεπΠ·:ιι·οπιεριΓεοΡο οικω Η·ιιιιοπιεπι .Γεώ Γιιπτ Ρετ

:πεπάρ.ειοτπ 86 Ρετ ΓειΙΓιππ ΠειΠιππ βέτο. ΐιιιέΒεπτ , δευτ [π.

·Ρει·ιιιο Ρι·οοοινιπιιιε. Ρειτετ πιασει Ρετ επ ΡοίΒείΠοπεπι ΓιιΒιο.

&ιοπιε εεο!επει: ΠοΙεπΠε πι: Ιο.τεπιιε :ι.οοιιιτει·ε Ροτιιιτ.......

τ -βαιειε Ροπιιτπιιε ποσά αιιιΓει βεπτεπτ1·ειε πιο εσ Ητι:ει8·5

οιιει· Εει· επ ,ειπα πο εο Βέτο Επετιιπτέ ΡοΙἐεΠἱοπετπ ίποιε..

€Ειοπιε ΠοΤεπΠε εεεΙείἰει: ιιόοιιιΕνιτ : πιο ει» τοπια: Ιἱιπιε

ι9.ιοπε Ι108ΡτιΡει Αι: ιιιπποε Ρεπιτιιε εβίοΙν1τ. Ηοε πιο.

·πιππω Ρετ κείοι·ΕΡιπιπΑόι·πιπι μια ρι·οοειτιπ , πι οπο Δε

`άτ11ι*:! 7ϊιιϊδιιι ιοί πο: 136ίσιι|ι·ι εεεΖε/ἱα Ροβιιίαυιτ |ιίιι Ρα!!ίιιυι ίπ.

.-ιιιιιωι·τιιικια αιιιίτιιωι τοπβιειιιιίίιιιιιπ , (9.ιιικινι ιεπο»·ωι ω».

εικοσι Β_ειποΙε [ο Ιεοιπτιπ· , Νοι πιο ιιικια ιιοβιι!αιιοπεπι ήιιβ

·ιἰειιι σε6:ίε|ιο_ ραζ!ι.ιικ ίπιίιι!χίπιιιι ειιἰειιι αι·σιιιορασορο. , οικω ω»

εσβ|Β!ίω 8επιιζιέΐίοπει, (οι 80]Ι'Ρώ @απο ιι!επίτιιάίπι· πιω).

$1ιτε.τάταιιιυ ετἄέβο πιο μωβ· , ρω @τα ιί!ιίκιω β·ιωι·ι· Μ"

--Μιιι·ιικιαζιι.6 ΜΜΜ ετι:ιπι Ρι·οΒατιοπειπ· εΗἰεειειΠὶτππιπ

επ εοΗθιπ κιωΡιο εΗτιππιε , νιτΙεΙιοετοιιοά οποίεο.νιτ Μετπ

_ιιιππω εοιπΡοΠιιοπεπ·ι _ Ρετ οικω ΒοΙεπίὶε ιιι6ιιωΡιπο.

Ρπ84841Ξ-2ρπειε Μι νιάεΒιιτπι·· ι·επιιπτπιΒει 86 Ρετ οιιοιἱ

τεετἰΦΉἐιΉΙε;νᾶᾶεΒ:ιτπτ όεΠιίἑε είἔε ειι·εΜεοιΓεοΡειΙιε5 86 εἰ..

-τ:ινΐτ·Τιιέοπεπίεπμ οτ ί'ιιΡετ ειΓάεπτ Γι:$·ο.8επειε ΒοΙεπΠ

ΐω8ιπέΡιτεοΡει €ιεεεόΐει·ετ τείοοπΓιιτιιε. Ιπιππο οιιοό :ποια

ειδ: έ ΞΡᾶε'τιὶι`·Α'πΪιι:ιιΝυε οικω ιιτεΙι€εΡιΓεοΡο ΠοΙεπΙἰ Ρο.

°τείτατε·ιι€ειπάι ·ειτοιιεί-οΙνεπ6ὶὶ Ρετ τοτιππ Πιστή ειι·εΜεμίζ

5ΦΟΡει·πιππ πω· ει· οιιοάι1:ιτπ·ι~είοι·ιρτπιπ Γιιιππ οι·οΒ:ινιτπιιι,

·σοπεεΠἰτ.ι Νάτο νἰειτ , οιιοτι :κι επιιΓειτπ ΡοίέείΠοπιε Ρεττιπετ,

ΤΙι10άΗΠ· εοάεπτ τείετιΡτο· Διοτι” , Με 8 παω: [φα :οεἰειιι

[οι πιέιιιίυ άι·|ϊιιίιιιικ. ΠεΕπιτιιτπ ιπτεΙΙιο:ιτιο οιιοιι6Ι ειιιιίο.πι

ΉιΙΉποεπεοτιιτπ. Νεο οΙ:Π;:ιτ ετιππι οποιἱ πάνει(ειιιιιε οτι

Ροπιτ, όιεεπε οιιοτϊ Μεο Βοπππιιε Αάτιεπιιε ίεειτ Ιιοε,οιιιο.

Μπι
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]ιιάιειει ΙιΕιει·ει εΙΞε «Με , ω ιιιίΒιι· εῇιιε ‹ιιιοεὶ ιιι1εΞε (ω

και· , ειιι1:ι οτόιι·ιειτο. ΙιΒει·αΙι ειιυίο. , (ανω Ριο Ιιβει·ο ΙιειΒε..

απ. Ετ Ιω:: ετι:ιιιι νοΙιιιτ Ρι·οικιτε Ρετ ειιεεάειιτι νειβει ω εο

©ιΕΠι Ιω το Ροίιτ21 , Γειιι€:ετ Ρι·οβέύεωα: π: ίπικι·ίπι εκσουικια..

Μ. , ω· ἰιιωιἰι`εω. Αά Η ετΒο , ηιιοεΙ Ρι·ιιιε ‹ϋέὶιιττι είΈ , Πε

·ι·εΓΡοικιειιιιιε, φαι π! φαι ‹ὶε Γει·νο ιιιαοειιιειωι· πιοτι εΠ:

ΠιτιιΙε ειιιιι ω Γ:ιθ:ο Πάικο. Ιάειιι ΡειΡει :ψ οΒεεΙιειιτιο. Τ1ΙΓΟῇ

11επιΠε αι:εΙιιεΡἰΓεοΡιιπι ωεωω ειΒΐοινιτ , δε ΡειΠιιιττι εἰ ω».

εείΠι: : Ρετ ιιοει :ιΡΡαι·ετ εεεΙεΠαπι Πο!ειιίεπι Μπα· ιη Η

Βει·τ:ιτε σου ιτιιαιιιιειιι&οι·ιωτε σ.Ροί'εοΙιω. , 86 Δω τετ.

πιο , άε ειιιο ιιοΒιε οιιμειωι , απο ειπα ειιιτι ΡτιιιεεΡε Απ

:ΠΕΠ ίεεει·ιτ νε! ιιιΙιιΙ εοιιεεΒει·ίτ.......-.

Νεε οι:Π:ιτ ειιιόά οΒιιειτιιτ φαι ΡετΓοιιειΙιτει· Πιει·ιτ εἰ

εοιιεεΠιιιιι 5 ειιιιι :ιεΙ Ρι·εεεε εεεΙεΠεε , @και ΡοΠιι!ο.τιοιιετιι

ειιιΓάεπι Γεειιιιόιιιιι ιιιιςιςιιειιιι εοιιΓιιετικιιιιεκτι ίιιειιτ εοιιεεβ

Ιἰιπι , Που; Ρε: :εξω απο ΑΔωιιιι ΡειιιΙο ειιιτε νοβιε ΡιοΒα..

νιτιιιιε. Ε.: Πεετ Ρει·Ροιιεε Ηυο οι:: ε εοηεεάει·ετιιι· ι ποπ

ιόεο ΡετΓοιιαΠτετ ότιτιππι άεΙιεε ιιιτεΙΙιΒι. Νειπι ΡΙθτ11ϊΠε1ηε

ΡειΓοιιει ιιιΓετ1τιιι· πιο , 11011 ιπ οΗ:ετιά:ιτιιι , φα! Ρει·ΓοτιειΙε

'Ετ Ρειδι:ιιττι ε Γε ω: οίιειιό:ιτιιι· ειιτιι ειπα Ρετί-οτιει ?Με ω.

τσιπ. ΑΜ. ι·ειτιοι·ιε εΠώτιιιιε =, ειιοειιιοτι διά Ρει·ί-οτιειιε. Νειιτι

Ήεει: Ηιι€φηΠιιετιε εοιιεείΤυπι, ωωΙοιιιωω 8: Ρει· ιΡΓιιιιι

-ΒοΙειιΠ εα:Ιείια: νιὸετιιι· ειεςιιιΠτιιιιι. Ν;ιιιι φα Γειεει·άοει

.κε , ΙΜ (μια Δω

αΙιειιιιά όοτιατ ,. ιιοιΙΡΡω εοιιιτιιοἀο Γειεετάοειε νιάετιιι· ΜΒ».

επι εεειείιο;.1ιιεεε £20ιιιτ8.8% ειπε

Ριιτο.Βιτιιι·.. ι _ _ ν · _, , _

ΑΙΜ. ιατιοιιε_Ρι;οβο.ι·ε.ιιἰτιιιιτιιι· ειόνειΓειτιι , ειιιοεΙ ιΠιιά Με..

-τιτ Βειιεθειιιπι ΡειΓοιισιιε. Νειττι ιιι Ρωσιι€ω. εΡἱίἙοΙει οσα.

:ἱιιετηι· ,ι Βη"["ηιά“24φ%1 ίπάιι€ξεπέηυω Πιιάε ἱΡίΪ ειΠΞι1τιτ,

ειιοά Ροτιιιε ει; ειιιειιιάιιΙΒειιτιο. ,ηιιαπι εχόεΒιτο ΗΙ1οοΝι

ΡειΙ1ιιιιιι εοιπιεεΙΤει·ιε ΑυιιιιιΝυε. Αά ςι1οεἱ τεΓΡοιιόειιιω

ειιοά ιιιιιΙτει ιιιόιιΙέειιτιιι· , φωτ άε ιιιι·ε εοιιιιιιιιιιι όεΒειιτιιι·,

Ν:1ι1°ι ιιιιινει·Γειτ γι:ε Ποιιιιιιι.ιιιιΓει·ιεοι·άιεε8ε πω;» Βαπτι

ιι:ιτ ειιιιιι ιιι Ρει·Ρετιιιιιτι Τι·ιΒιικιειιίε εωιειΙιιιπι τιιοικι€Βο8

δ: μ ιιιοιιιιεΙιο.ε ιιιιΡτἰαε εςιιιτ:ειιιετιτεε 3- 8; «Με εισαι Με Λι

πιοττε Ροίιτιε [οιιιιε ζΠἱΙ-θξὶΟΟζὁΪΖ Ηιτι1ιτιι Ρετ εοπιτιιιιπίοτιέε

ει·ειτιειιιι ΡοΠἱτ ίιιΒνειιιτι.- 5οΙιιιε ιιιιΙει·ιεοκιισε εΠιιιτ , δ: τεμ

:Με άειιιτε εοιτιιιιιιιιι οιιιιιιΒιιε ιη ιιιοι·τε ΡοΙὶ:ιε_ γιο.ιιειιπι
- . Μ 8



Ε!! - Α ο τ! Α α: αν α -ιαε σ ε ··

ει! εο!!εεε!εα!αι!!. -Ρατεε ει·8ο ασε! σαο.αε!σσαε !α!α!Βε;

τα· , ααα! σε !ατε σ.!ε!!εεατ. Ε: !εετ ΑΠαω!!!αε ά!κα!ε

ΡαίωοΜ άιικἰωικ ίπασ€επάκω , ασ!! α!ε!τεο ία1α!ται· , σα!!! ε!!!

!ατε Ηαἔοαἰδε Γι!!! !αεεε!Ϊοτ!!:αε ε!εσε!ετατ. · Δ

Αα α! νει·σ· ασε! ε!ε !·εία! το ααα! Γασίεςαε!!τε!· σ!!!!..

ε!τατ !τ! !!!σ νει1ο ίε!!!ε:ετ ρω ίύωεω· πι· ίαπε!·ίω εκεουυκιωί..

α.: α! έκαψα!! τεΓΡσ!!ο!ε!!!αε ααα! ετ!! !ατε!Ι!έειται· εσ πω.

@ο 9 ορο αάνει·ία!! εο!!τι·ει ασε !!!άαε!.!!!τ , ν!ε!ε!!εεε ε· σε σα!

ε!ει!τεεααΓα Τα!·σαεα!!ε 2.τε!!!εΡ!ΓΦο α! ΠσΙεαΓε!!! εεε!ε!!ε!!!

ε!ισσα!ιααι!!εεα·ε νε! !ατεπ!!εετε Ρο εε , τ!οΒ!ε παταει! ααα!

Ρ::εΓεαε αεΒοτ!α!!! σ!:ε!Τε απ! Ρστε!!, σα!!ιαε αιαΙΞιΡ

Βα!!εοτα!!! !!!τε!!!ε!!:ατ Μαι! τε!ε!·!Ρταα! , πιο!! ‹!ε εειαΓι πω.

ε!!οι!!ε !)σ!ει!!!ε εεε!ε!!!ε : εαπ! ΓαΡετ5!ΡΓει Τατο!!ε!!!!ε πο!!

ε!ε:ινε!·!τ , Μ! ααα!!! ΓαΡε!· Γα!!!τειεε!!!ε!ε , Ρα ααα! ε! μια

επι!!! Γεεαι!άα!!!-εκσσΠε!σαετα α!νε!·ΙΞε απ!! , σασἔ Ρα!.

ε!ει!τε ααα! ΐα!!!εεε!!!εοτα!!! , Ρει!!!α!!! σε εσαίεαα!α!ε!!! ,
ποσα ι!ε8αι·ε πο!! ε!ε!!α!ε. Π

ΑΜ!!! απ!!! Ρι·σΒα!σαε!!! Γσι·ε!!!!!!!:!!!!· επ !ο.!!! ε!!έΕσ ι·εβ

Δε!·!Ρτσ στο !!σΒ!ε ε!!ε!α!αε , Γε!!!εεεεκ α! ααα! !Β! ε!!ε!ται·,

ααα! -1!.!Χτ:1-· τεασ!·ει!! εσαεσπ!!:ε Βα!!!!!αε Αα!!.ωασε

!!!·ε!!!εΡ!!εσ σ !)ο!ε!!!! Ρει!!!α!!! εστ!εε!Γα!τ. Να!!! Γεεα!!

ω!! !!σε ει!!ε εσαεστὸ!:.·!αεει· Τα!·ο!!ε!!ίε!!! 8: Βσ!ετ!Γεια

εΙΤε πο!! μπαι: , α!!! ααα! ΠσΙει!!!ε εεε!ε!ἱε. ατε!!!εΡ!Γεσ

Ρα!!! ε!εσει·ετ !!ει!!ετε. · !.!!!ι!ε Με!!! σαα!ει!!! τε!!εε ααα! 8:

έ!!! ε!!εαι!τ ααα! Τα!·ο!!ε!!!!ε αι·ε!!!εΡ!ΓεοΡαε α! Ρ!ατ!!!αε Πε.

τε!·!ε Π!!! Βο!ε!!Γει!! αι·ε!!!εΡ!Γεσρα!!! ι!στα!!!!ιν!ι:. ΚεΓΡ!ε!ει.

-ε!ε Ρτεεεετεει , Παει· Γ:!ιαέ!ε έ Γα!εα!ει !!!!!ταταει!αι α!νει·Γι

:άστατη > Με Πα Γεατεαταε , δνε απ ωτωΡω : ε!! Βαφή!!

ααα! Ρσιει·!τ!ε σα· εα!ει·ε , ααα! Παω!!! εεεΙεί!ο. εωΡα
!!ε!3αετ!τ ατε!!!εΡ!!ΙΞσΡα!!! σα!α Εεεε α! Πτ!Ξα!!ε εστω!! τείζ

αετ!ρι:!ε Πε !!!ε!!τ!σ σε επε!!!ε!!!Γεσ σ! σε σα!!! ασ 0ο εο!!Γε

.ει·ει!·εται· , ό!εε!!ειτ α! Ρι·οίεΠ!σαε αει : Ε!!! Ηισέσ ααα-ψ ω»

Φωερώορεσ: , !!εατ Ρτσ!!.4.α!αε αει· τεί!:εε. Ε: ααα! ει!!Έ!!αε

ε!! , !ΡΩ!!ε!ε!!! Τα!·σαεα!!ε α!!ί!!: !!ττετο.εΠσα!!!!σ ΡεΡεεΑ τω.

ασ , ατ ε! Ρο.!!!αι!! εο!!εεε!ε!·ει: , εΙαα! τσΒο.ται· Ρετ ε1αοε!

ι!πα! !·εΓει·1Ρτα!!! Α!εκει!!ο!!·! α!! ασκ!!! μπε εσατι·ο. ασε

Ρι·α!αθεατ!! 9 ααα! !!!ε!Ρ!τ @απτο , α! αασ Βο!!!!!!σ Α!ε!::ι!!

_ ι!εσία!ι: ίασ!εέ`!:ατα ααα! σεαι!!σαε σαειτα!!!όο.ια !!ττετααια,

α!!:!·σ.- °

=.



ΙΝ ΟΑΠΠΑ ΠΟΙ..ΕΝδΙδ ΕΡ1$ε'ΟΡΑΤΠ8.” τ”

@σε Τοτ·οοεοΠε ατεΙΠεΡτίεοΡιιε Αότ1απο Ραμ: οΠΓετιιτ τ ἰΡΓε

1)οΙει1ΠεετεωεΡΙΓεοΡο Ρο.ΙΙτιπο εοιεεεΠὶτ. ΑΜ. νετο , (με

Η ε1ίοΙεπτ Πττεττε ίεοιιιτοτυτ , Ρετ ιτιεοάτιετιιω 8ε ΠιΡΡτεΙΠω

:κατ νετἰτετ.ἰε Πτιετιπ1τ οοτειπτο.. Νο.πτ ε.Β :ιεΙνετΓειττο εΜετη

ΑΙεπετιάτο Μ: ΡτοΡοΠτοπι , τ1ιιοό. ΠοΙεττΠε τιτεΙιἱεΡ1(εοΡοε

ίιιΠ:τ·εεεοετε Ρετ οιιτιοιόειτο εοπ1 οΠτἰοοεπι τιΒτεοιιοτἰενε..

Με. Νεο Ποπ άΙδτιιτιι ιιειΠτετ Ρο οποτ!ιιτο Βοτ·ιΠοοε Αυιιω..

Μ” εεττιοετο εοτττΡο ιτὶοοετο ουσ.δενεττιτ. Ετ ΡτοΡτετ Ποτ:

Ι.ίττετε: Με: ποΒἱεκ ττήιιτΙτετιτε πω: Ρο!Γοτιτ, ΜΜΜ Πι ουτε..

Φωτ Ρεττε ΡτοάεΠἔ τ ουτε εοοττει τιοε Ρτοάοειτοτιιτ , οτ Ρατ- `

όττ9τοπι εί`τ τ δ: ουτε Ρετ ΓοΡΡτεὶΠοοεττι νετἱττιτΙε Γοεττιοτ σο

ποτε. Μεσα ΡοΠεει απο ιιττεοοε μια εοτε.111 εοε!εττι ΑΙε..

:ττιικΙτο Ρτεείειιε ΠΠΠετ , ἰΡΓε εειι:Γιτττ εοωτοτΠτ τω Ραπτο

11επι οττΙοίοοε Ρτιττὶε , 86 τείτεε τεεἰΡ1 πω. (Μπι ετΒο Ρετ·

τε11οτε:11 εοοεοτόπιτ,- Ρετ ιι:ιτοΤοτοοεοΠε τιτεΜεΡἱΓεοΡοε

]υττ Γιο _ Π φωτ! το ΒοΙεοἔτο εα:ΙεΠετιι ΙιτιΡεοετ , το Ρετ..

Ρετιιιπιι τιΒτεοοοτὶειίἱ`ε ἐτιτεΙΙ18ἰτοι· , 8: Ρετ ειΒΓοΙιττΙοοετη

Βοπιὶοὶ Αόττε.τΠ εεεΙεΠο. Πο!εοΠε το Ροτείτε.τε ΗΒεττεττε

@και 811τἱεΙι12ττι εοοΓοετοάτοετττ Πττοοο!Ητιιτει.- Ρτιτ·ετ οιτοτϊ

τ, ει!Ηωτι 86 εοοίεετεττοοεπι άσε Με ΠΜ οσο ΡοτείΠερε8ατε.

,απο ΓεετιοτΙοτττ εε , ουτε ΠτΡτο. ὸἱυτὶι15 ΔΙΓΡοττινΞτττοε, τετ Ποω#

Ιειπε ΤοτοπεοΠ ετεΙΠεΡΙΓεοΡο εεεΙεΠει Βο!εοΠε ΡοΠε1Πο..

πω: Ποετττιττε Με ετ$εΡτει. Π

. ΟΒ]ἱεἱοτ:τ ·ειάνετΓειτττ φωτ! ΡοΠοιιετο Η ο τω τιττΡεττενττ·

ΡειΙΙ1οπι τετιπΡοτε· ο και ΤοτοοεοΠε ε1τεΙ1ἰεΡἱἴεοΡἱ ,νεοΞτ··

Τοτοττοε , 8τεοτι εΠίιεεΠ.ίε·εΠε Ρετῇοττιτπ εοτττττι εεεΙεΠτιω

ΤοτοοεοΠεοτι , 8: .πο Ιιοε ΡτοΒε.οτΙοτο τεΠ:εε εοττττει οσε Μέ

ττοοοεοοτ. @τοτε τεΠΡοτιοετοιιε , εΙυοά οτε εΠέ νετιππ ,

εεε νετ·1ΠιπέΙε5 φα! Π: εΠε Ρθήι1τι1Μ εοοΠτετεττιτ , νε! Ρε..

τει·ετ εοίοΙιιττοτιετο 3 απο τιΒ οΒεο1εοττο-8ε τὶ ]οτειτοεοτο·;

Με ίεεετετ ΤιιτοοεοΠ ΠΠΙΤετ εΒΓοΙοτιτε το ΠιῶεΡττοοε ΡΜ

Μ τιο·ΑτΙττειοοέ Παπ: ΡτοΒετττοε·Ρετ τεΠεε. "Ρτεττετεετ ειυπ

]οτ:ιυ ε ΤοτοοεοΠε αιτεΙατεΡτίεοΡιιε Ροίτε:ι είΪετ τι: Ρττε.

Ιειιττε. Αάττειοτ ΡειΡεε το Ρε.Ι:ιττο δ.·Ρετττ , 8: Ηιτεο:Π Πο εοΠ

ει·τοπεο ΡεττιιτΠ ΡΜεεεΠετ :Α1:τω Α κι: ε τ1Ποτ , Τ:ιεε _ οτιέ:ι

τεοε αΒΓοΙνττποε απο Με οπιτΠ Ραέτἰοοε _ τΙικι11°1 τεεοπτ Πεεετειτ

Τοτοοἰε. Ετ Βοε ΡτοΡεοπιε Ρετ τεΠ:εε , οο5 τπτετΠιετυοτ. Όποτε

.. πω: εΠ. νεττΠιο5Ιε «μετά ὰ ΤιιτοοεοΠ Ρετετετ ειΒίέο!ιιττοπετττ,

-· η



.ιο °::ιΠΑ.Ω Τ ιι .·ῖ:ΦτιΒ;ΙΜ1Ι..Α·Τ ι `έ·ίι -~

οιιιιι ιο.ιιι ει. Γιιιιιιιιο Ροιιτιιιεε ιιιιιὲετ ειιιΓοιιιτιιε. . . ι · -+Ό

ποιο οιιιιοιιιιιο φαι Ροιιεειαιο.ιιιι Η σε ο ιωιιιιι.Ριιιωω,

νειιιι: «Τιιτοιιοε 86 ίοοιι ι·ενοιοιιιιιιιιι Τιιιιοιιειιιι οιοιιιειιιιοα

Ροιοιιτιιι6ιο ριιεο, 86 οιοιιιτ ει οίοιιιιιιιι. Νεο εε Ριοιιιιιιι: _

ιο ιιοφιιινιβε ΙοοΓεειιιοιιειιι ιιιιιιοέιιοιιιε. Νειιτι Ρι·ο ιιιιιιτιο-·Δ

ειιτιιιιιιιιιιιε Ρε απο οιιιιιΞι ι·ενει·ειιτιεο . φιΒιιε ιιιιιιο τιιο6ιο9 ι

Γιιιιιιιε Βιιιιεο”ιι. Ρι:ετοι·οο απο οοοιειιει ι)οιειιιιε ιιιιιιο ιιιο-ἱ .

ιιιο ιιιιιιιιιο ι?οιιοιιιοι ιιιιιειΞει: , εο ιιιοοιιιιιιτο . Ροβειιιαιειιι;

ιιιιιιοαιοιιι; έ οιιιιιιιι ιΡΓε ιιειβεισιιι: . πιο” ιιιιι·ειοοιιιι·ετε Παι- .

Φ Ροιτιιιτ ι 86 ιιιιιιιιιιιε απο ειιοιιιειιιίοοριιε ειτοιιιφιΓοοιιο= ια
ι ι

Γιιιιιιιιιτει·οιιοιι Ροιιἰτ: ιιιιιιτιο φαι ιιιιιΒιο οι, ιιοιιοι·ειιη

ιιιιιιιι ιινε ιιιΒιιιτειτοιιι Βοιειιιιε ιιιοιιιοΡιιοοιιιιε ωεωιτωω φ

ιιοιιιιιιισΡοιιιιιιοε νειιοι: ιιιιοιιοο.ι·ε , ιιιιιιι ίοοει·ε ιιιτειιιιιε..έι

ι·οοιιι·. ετα ιιοε οσοι-ιι; οιιιΡειπι 86 6ιειιέιιιιιι Τιιι·οιιοιιιιε πω..

οιιιοΡ;τοΩΡι σ.ιιοΒιιιπ 9 Η νεται ίιιιιτεει ιιιε.οοιιιι·ει ιιοε μα

Ροιιι.ιιιτ. Νειιιι Παπ Ραοιιιέιιιιιι ειι: , Πι ιοάιοιιειιι νει ιοπ-_

Βιιιιτιοιιειιι Ποιοιιίιε ιιιοιιιοοιιι:οΡι , φι ιιιιιιο ιιιοιιιο Κο

ποιοι: εοοιειἱα: Γιιιιειο.τ , που οιεισιιιι ιεοιΡει·ε , 86 ο ι·οοε α

οι , ει·ενιιιιιιιο ιιοιιφιι, ειι·ιΞιιιιιειιτο ειιιι:.οιιοιι @οι Α ε...

καποιοι· οιεθειιοιιειιιι Μια ιίοοιιο ,ο φι ι·ειιειιιιιιοι·ιειιι

Αιιιιιιιοςιοι·ειιιιε εριΓοοιιι ιιιιε ιοειιτιει ιΚοιιιιιιιεε 8ειιιε οπο

Ριτ. των: ιιιοιο Αιειιειιιιιοι· οιιοοι ο νειιεο Γοοιιιιιιιιιτι ιιιε Ρι·ο
-οειιοι·ο 5 ι μια: ειιιιι οιε του ιιιιιιαοιο ει·ο.νιτει: 86 οιιιιιτιόιε

Ι:ιιιιιιιο , πιο ιΞιιτι·ενει€6ιιιτι οιιιιιτει. Ναι ει·εο ·οο.ιιε εφ

ειιο ,ιι ειιιιι αιφιιιΒει: , οιεοει·ετ οι Ρετι:οοιιιιιιι : οιιιτι ΡτοΡ..

το: ιιοο ιΡΓιιιιι .καιει ριιιιιι·ι ι οπο. ει: εαιοιιι Βιέι:ο που
ιιιετοιιιι φιε Ροοιιειιιι 86 Ρια:ιιιιιιιιι. ι ε ιΑΜ. ετιειιιι ιειιιοιιε οίιειιιιιιιιιιε :ιι6ινειθ.ι·ιιιιιτι ΡοιΞείιιοιιειιι

Γιιιιιοδιιοιιιε Ροίι οιιΓοιιιτιοιιοιιιιιιιαιιι·ει·ε ιιοιι ΡοοιιιιΒο:

61ιιι:ι Ροιιοιιιιιιι άΠοιΡιιιιε εοοιειιαΓΡει·ίειιιΓαιιιτιοιιείιιι Αοιιιιιιιι

οιιοο ιιοιιοιιι ο. να οι Τι1τοτιειι επι απο ειο οι ινιτ , ειιιιι
Ροιι:ιειο6ιιιιιι Ρετ Βοιοιιίοιιιι :ιιοιιιεΡιΓοοΡιιιιι ἔιιιιττει·ε ιιοι1

Ροιιιιιτ 9 ο εε. ιιιοοιιιιιιι.ει Τιιι·οιιειιιιε ιιι·οιιιοΡιΓοοιιο Γε ιτε

ι·ιιιιι οιιιι€ειιΒετ, Ρι;ετει·εει Η Η τι ο ο Βοιειιιιε Μαιο.

ΡιΓοοιιιιε ιι·ι ιιιο.ιιιι Τιιι·οιιειιιι οι·οιιιοΡιΓοοιιι ι·ειιΒιιιιιΞετ :ιι

Βιιιιατειιι οιοιιιοΡι(οορειιετιι , κι Γε οι ωιηοφοι. @ειναι

οπο . Ποιο Γιιρετιιιε θα Ρι·οοετιιιιι , ιιοιιοιιιιὲετ. εεε απο άο

ιιέιιυτι ιιοιιει·ε: ιιι εοοιειιιιιτι ιειιιιιιιιιιιο, οιιιιι εοοιοιιο. Μια



1Ν ώστε:: οοιεΝετετευτεεοτΑτυε. ε::

εἰ που ο.:ΙΜΒιΜτε: εοττΓετιίωτη 5 Με ΡτοΙσεωτ εοιπΓεττΠΒε.

ΠεΠέ:ιιττι ετήτιπ ΡετΓοικε εστι άεΒε: τη ε!ειτιπτυιπ εεε!εΠτε

τεεωτιεΙο.τε. Νοι1 ετεο Ρετ :ειὶεω (υιηεέϊ:ίοπεπτ νε! τεΠ

Βοα:τοττειπ5 Η Επέ:ο. εΒε: 5 ΡοίεεΠϊο ΠοΙεττΠε εεεΙείἱεε Τα.

5 τω. ΜιιΙτο Η-.·τΙ:ιε 5 Η :Ιε άιΒ3εδτο ειΙ:ετ5ιιε 5 :ΙΜ τω: ἀΙἱτιἰ.

τοττειπίἱ ἴυὶίεε: :ιε:1ιιτΠ:ει. Ε: :μισό Ηι1εο τιιττττε1ιιειιπ οΒεεΠ

νετὶ: ΡΜ: ειἱσί-οΙυ:ἱοηεπι ΡτοΒ:ιππιτε Ρετ :εί:εε.

ΑΙΜ :ϋνετΠε ειιπβα8:Βιιε τιἰ:ιιτι:ιιτ τοΒειτε :μισό ΡοΙἑεΠῖο

που τιειβυετἱτ ΤιιτοττεττΠε :ιτεΙιτϋπ εοριιε ώοεεΠε ηοΠ:τ:ε.

Ντιπ: ειΒΒειε 5.]ειειι:Ι 5 εμ.: εἰ: ε!ε ίο0εΠ ΒοΙειπΠ 5 ετ οβεάβ

ν:: 5 ιι: εΠειιιπ. Βἱ£ι1Μ Ρτα:ετεο. :μισά Β τι τι τ Η ο τ. ο Μ τ: τ: τι

Τιιτοττει1Πε 5 τ” Ωσηε τ:ι:Πόε: 5 ττειοΠΒει: Ρετ ΒτΙ:ειωττωπ 5

86 Ρετ :ΠοεεΠττι ΠοΙετι(ειπ 5 δ: ετι1Χ ίετεβετιιτ ειστε 1ΡΓιιιτι 5

δ: εο.τ11Ρο.ιπα: ΡιιΙΓειΒειτπιιτ 5 '82. ε1ιτείδ:1οπετ :ιεΙ απ:: τείετεβατι

:ιιτ. .Πε.ειΙ:Βει:ε τεΓΡοτκὶεττωε 5 ςιιοά Η Γεώ: ε: οΒεεΙΙετπὶατιι 5

τει:τοπε εεε!εΠειτιιττι 5 :ματ ΙκιΒε: ΓιιΒ εο 5 Γεώ: τ Μαιο ςιιοεΙ

:Παω ό: 5 ε:Π εεεΙεΠατ ΒοΙει·τΠ ΓιιΒεβε: τ:111τι1ΠΙ 5 Ρετ τω::

το.τττεττ Τιιτοτιεπίἱ ΡοίἑεΠῖο Ι)ο!επΠε εεεΙεΠεε ειεεΙιιἱτΞ πο::

Ροτιιί:. δεά ε:: τω:: 5 Π νετιιττι τιιίθετ 5 εἱε ]ιιτε 8τανΙτετ τα

εΙατττιττ ΡοΒε:5 :με τη τπιιΠο εειί”ιι εΙε ΓιιΒἀΙ:ἰε ιιΙ:εττιιε εΡτβ

εοΡ1 εκτεετε 8: τεεΙΡετε ω” οβε::Ιίετπ:κιω 5 νε! ε:ὶο.τη εΙε

ετ: ῇιιἀἱεειτε 5 ΜΗ αιτία. ειά φώτα: Ρετ τ: ΡεΙΙει:ὶοττειπ άείετ..

τε:ιιτ , νε! ΡτεεΙει:ιι8 εἰτε:: εοΓΔετιπ ττε8 €8εττε5εΒε τηνετιττε-5

:Με ετί: απ» εο μι:Ηεο.ντ: 5 :ΜΜΜ τε τεΙιεττ ὶ. Πε εε

αιι:επι πως! οτήτε6ιιτι: :Ιε ετιιεε 5 :Ιε μι Γι:1οτιε εεωΡωτμ

τω:: 5 όε ηιιείὶὶοιπὶΒιιε ενά αυτ: τεΙει:τε. Κεί-Ροττάετιπιτε :μισά

πιο:: ιεἔειτἱοτιἱε εΗἱεὶο ί:ιττ180βετιιτ 5 :μισά ειιι:ετττΙε8ιι:ιτε

εΒε:5 εκ εοτητιΜΠοηε ΑΙειωτιάττ τοτε: 1105 8ε:ιάνετΓαττιιπι

Γει&ει ω Ρετὶτἰοηεπι ιι:τ1υτΓ:1ιιε Ρατ:ἱε 5 ντάετε Ρο:εΠ:ὶε 5 τιεε

ετἰειπ1 :Με :τατιΠντ: Ρετ ΠοΙετιίετττ :ΠοεεΠω 5 Γεά :ττιττΠντε

Ρετ ςιιο.τττάειω μιττοεΙττειττι 5 φωτ: ΙκιΒε: ΒοΙετιίῖε εεεΙείῖο.

τη εΡἱΙ-εοΡει:ιι ΜαεΙον1ετ·τΠ5 :μια εΠείτιιτ ΥΙτίτιιι 5 8: Ποτ Βιε

τιω: 62.ττ1Ρετ12 ΡιιΙΓ:1τετ 5 8: €τι1Χ Γετεβατιιτ ετι:ετ Ϊιιτπ 5 Πεκ:

(τω: που: τω:: τ:: ειἀνετΓειτἰἱε ὶτι:τοἀιιᾶι1ε 5 :Ιω ἰ€ἱτιιτ Ματ..

Πειτε εΗτιεοτιιιε. ΠΜ:: ΙκιΒιιετιιτπ οεεειΠουετπ ότεετπ!ί 5 ειτοά

Ρετ εΠοεεΠτιπ Ποιετιί-επτ :τω1Πνετει:5 :1ιιοά τ1ι1ι11:1ιι:ιτι1 ω:

νετωπ. '

Νεο οΒΒ:ειτ φα! Ρετ: αἀνεττι ε1ι1ειωεττ1 τετι:διπ:5αε5 8:



πρ. τΑΟΤΑ νΑ1ιτ.Α '

αοττεάειτο Κοτοειοοτιττο ΡοοττΠαιτο τ·εΓεττΡω , 86 αΙτειπεττο

Με οοβὶε οΡ οοὶτ απο τΠει τω εειοΓειοτ ΡοΒεΠὶοοο ,. τὶς τοτε
αετου , ΜΜΕ!) ορει·εοτοτ· 3 ίεά το.οτοτο Μ €2ι1Γ8τ°Π τοΓΡτεοιοτ:

ΡτοΡτ·ταεττε 5 δεῖ. το:ιττττττε απο οοε αΓάετο τείεττοετο 86 οπο.

τεοεττε Με Ρειτττε οοΠττοε οτοετοεοετο οοιΙττε δ: πιο” τοοάτο

ίοΗτετεοε @Μοτο τ·εΓΡοοΓοοτ 9 δε ΓστοΡετ· Ϊιιἱτοι1ε Ρτοτείὶτια

(μισά Ποε Ρτ23ιιἀὶ€ἱο Ρτιτττε οοΠ:το: , τπτ ΡΦοοττο κείρ:ροίτοο.

Με νωέι·Βοτιιτ άεειτοειτο Οθ1°Ε2.ΠΙθ11 , αποτο Γ€οτ€οτ1τε π!

ωπο το οι τοττττει:ειτοτο Ροττοε Φωτο ο.ὸ ΡοΒεΠὶο-ο€οτ το.

ΠΟΠΕΕΙ18 τε Ροοό6Βειτοιτε , σ.όττετοοόο .Ι αυτο. οοτοτΒο5.τΙΙτο

ΓατΡτιιττε απ ΡτεείεττΡεοοτ τ €ο αιτοά ὰ ταοΡοτ·ε Η Μετα κι

Π. αυτ οσοττει 1105 ίἔοτεοττειίΪε ντάετοτ, οΓετιι€ ειό. ταοΡιτε

Ι. τ: τ: τ τ μια Ποπ ?οτε αιττοετιιέ$τοτει ποιο , αυτ Ι.. Ο ο του ε

ιήιτΓάε·οτ Η οι: τι ο τ Γεοτεοττειοτ (τοπω- €οοίἱττοείἐ€ , ΒοΙ€Ι1;

Πε εετ:ΙοΠο Γετορα· το ΡοίέεΙΒοοε Πιο: Ι1Βεττειττε , δε ΓοΠ·τ·ει8:τ

πισω Μοτο , Παπ οοοττοιτε με: τ·είσττΡτο. 8: μι· πάτα νοοτττ

ΓιτΗτετεοτα· ἱο Βετο (Με ε1ϊΡτοΒειτοτο. Ρττετεται ατο: Ρα·

[Ρειττωο ΧΧΧ. ειοοοτιττο 86 Ιοοἔ€ ειτττΡΙτοε ΡήντΙΘέττε δνε Γεω

 

ταττττε τυπο εαοΡοε Ματ ιτΠ οσο Πτεττοτ εὁνθτίἔιτἱτ , νΜεο- ο

τι:: ετε τετοιοασ.Πο. Νο.το τω άτα: ΑΙ€καοἀετ·. @Μοτο

1οοοειτ:οτ Ρ:ἱνὶΙ€8ἱο.τὶ €τειοτ :το άεεττοωόειτεοτ €1ι1Ποοίδ:1ΠΙ

Φαοοοταε , α· ΧΧΧ.2.οοοε £Ϊ€0ἰτο:3.ε ΡαΓοΙνετιτοτ 5 εΙτιΡΩ'ξ

ΧΧΧ. ειοτοε , ἔεοὶοττιε αιοοοἱαε ρτ:τίοίνετε Βαν εοοίἰτενετειο:

άεοεεαΜοτ , Γιοιτο ΡττντΙοετοτο 8.Π€€ειοτ68. Ματ ΑΙοττ:ιο

άετ· απο το.ττω τετοΡοτε τειι:οετι1οτ, Ρα· τΙΙττά ΡτΗΠΒ8ίοτη

οοο Ροτιτει·οοτ Γε τω” ατιττ ΠΠ τοοοοετ.Μέε ΡττντΙ6€το το

ΐιω-Ιποτ τ οτ ίο Εκττεινειεττοττ· το ΡΗντΙε8ττε ετ τα αννα δ: οΙε

Ρτεΐετ·τΡττοοΙΒοε Ε'οπτνο·υσβακι, Α Πτοτ!τάτ:τοτοε απο τουτο

ΙΒΜΡοτε απο τ0τοΡυε1..ιιώτ τεειι€τι1ο2:2ἀν€τίἔ1τὶἰ , παπι ίΒο..

τ€οττ;:τ ΠοοΑ »τι , 61118113 Δω ποτιοααίΒε ντάεοτοτ. Οσο»

ξεΠὶ Ποπ ατατο το τοτε ττάνετΓειτττ , «μοι τ1€Βο.τε οσο Ροκ:

ουτε, φα! ΡΑεεττοτ.τε Π. ΒΑτ.υιιτεο ΒοἰεοΠ το..

σοἱεΡτίἐοΡο εεττ απο Γετεοττα ΡειΙΙτοοτ εοοεαΕτ , Ικα: Ποτ

:Απο το Ρτετά00€Βοτ8ττ1 Πιιτοτ αποτο οοε ΓεοτεοετοΙΞε ΚΗ

ντΒα 5 μοάε ντεΙαιιτ Γεττ:οτα €τι18 Γεοπ:οποιοτ ιενοατΒε. Ετ

φοιτ ΒαΙόττσο ΡοΠτιττο τ:οοεεΒετττ: , Ρα· @το εοττΈοτειο1

φοιτ το Γειάτ Γεττε εοοττοετοτ· , Ρετρεοὸετε Ροτστττίε απο

ετδεττωτι Νοο οΜΕειτ φωτ @απο £εωοτοτο Πτιο.ωττ·
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Ρετ Ποτιιιιιιιιιι Ι. ο ο ι ο Μ ίιιιΒε ΡοΙὶεει εοοΗιιιι:ιτειιιι 3 οιιιει.

ειιπι Με Γειιτειιτιο πιάσω τειιιΡοι·ιε , ιιτ Ραεάι&ιιιιι εΠ: , δε

Ρετ Βιέειιτιι Ρ Δε ε:ΗΑτ.ιε δε ειΠοτιιιιι (ιιεεεΒοτιιτιι ειπε απ.

·ΒιίΠο.ε:ι €ιιιαα , Ρετ ίιιΒΓεοιιειιτεπι οοιιΒιιιιιιτιοιιειιι νι:εε

τεΐιιιιιετε ιιοιι Ροτιιει·ιτ ι, φάει. ιιοι ιιοιι εΠ; Πιιιάειιιιειιτιιιιι _

ίιιΡει·οεάιΗοιιιιιι ειΡΡοιιι ιιοιι-ΡοπεΠ. Ετιτει τιιΙιε εοτιθι·ιιιιι

πιο ιιοΒιε οΪοεΙΤε ιιοιι Ροτείι. 5εοΙ ετΙι εοιιίιτιιιειτιο , ιπιιιιο

ίειιτειιι:ιο. εΒε ε!ιεειτιιι· , ιιοΙσιε ΠιιιιΙιτει· οοεΒε ιιοιι Ροτείε,

απο Ρετ Γειιτειιι:ιειιιι ΡοΒεΠιο ιιειιιιιιι ΡοΜε εεοιιιιι , Παπ:

ειάνει·Γειτιι ιιι ιιιι·ε ?ιιει·ιιιιτ εοιιΕεΠι , δε εΧΡτεΒε Φάτε: ΠΙ ΕΧ

·τι·ενειΒιιιιτι ειε ι·ε ιιιόιε.ιιτει , σο» ιι!ιοιιιύω.

ΟΒΡειιιιιτ ειόνετίαι·ιι ω! Ιιοε ειιιοό. ίιιιιιιιιε Ρι·οτεΠ:ο.τι ,οιιοά

5Πε Ρι·ειτιιιόιειο Ρειι·τιε ιιοΠιτιε ιιιΡετιιιιιειιτιε εοπιπι π! Ρι·ο

Ρι·ιεπειτειιι Ροτιιιε ειιιειιι :ιεΙ ΡοίΒείΠοιιειιι Ει.ειειιτιοιιε κε

Ροιιάεδο.ιιιιιε 5 δ: ε!ιειιιιτ ‹ιιιοεΙ τειΙιε Ρ:οτείΒιτιο ιιοΒιειιοιι

Ροι:είϊ ιιι ειΠοιιο (ιιδτο.Βο.ι·ι ι ιιιιιιι άε ΡτοΡι·ιετοτεχνιάεοιιιιιτ

τωο ι·είΡοιιόιΓεε δ: ‹Ιε εει ιιιεοιιτιιιειιτι ειεΕιεοι: Ιειιτειιτιιιτἱ.

Ν2.πι Παπ ο.ΙΞειιιιιτ τειΙιε Ρι·οτείεο.ειο Ιοειιιιι ιιιιΒετ ιιι εσυ.

ι;ι·:ιδει!ιιιε, δε ιιι ειε οπο: Έιιειιι·ιτ απο. ιιιεΙιειιιττι : ιιι ιιιόιειιε

ειιιτειιι ιιοιι Ειοιβετ Ιοειιιιι , απο ιιιδιοιιιιιι ι·εεΙόατιιι· ιιι- ιιινι

Μπι. Α.ά ειιιοό. ι·εί-Ροιιόειιιιιε, οποσ! άε Ρι·σΡιιετειι:ε εεε:

ιιινιτι , Με νο!ειιτεε. εοε)εΒιιιιιιιι· έ. ιιιάιεε τεΓΡοπιάει·ε,

Με ΡιοΡι·ιετιιτιε ιιιειιειιιιιι 88θΒ8.τι11°. Νιιιιι εο.ιιΓιιιιιιδει· ΙΡοβ

ίεΠιοιιε το.ιιιιιιιι Με ειδ ΑΙειαιιιιιιο εοτιιιιιιΒο. , δ: τε εε Με

·ὶιιεἱε ι·εεεΡτι. Νοε ετἔο ιη ιιοε ιι·ινιι:οε Ρτ0Ρ1°ζ©ϊ8ϊἰ8 Με

ειιιιτι ι·ει:Ι εΒε1τιιτ : δ: ι·ενει·:ι ιιι ιιιόιειιε τιιΙιε Ρ:οτελειτισ ΡΜ.

άεΠ: δε νοΙετ. Νειιιι Η ιιι ιιιεΙιειιε οΙιειιιιε εοιιι:ι·ο. Γε ιιΙιοιιιά.

ΡιοΡοιιιιτι ιιοιι ει Ρι·ειειιιάιεο.ι: , Η ι:ο.Ιιε Ρτοτείεειτιο μπε.

άειτ. πιω ο. ειιιιιι Ρωιειιω Γιιει·ειτ 8.Ριι€ι ΠοιιιιιιιιιιιΡα,

@ΠΠ , ειιιοάμιιιιΡ!ιιιε ειΙιοιιιεὶ εοτιει·ο. Γε εοιιθτει·ετιιι· . Γειι·ετ

ΐρίε φαι τω” ιιιοπιε δε ενειεΙειιόι Π:ιιόιο Με ΕιειεΕιοι·.

Πιιάε ΝιεοΙειιιε Ρο.Ρει Ρι·ει:εεΡιτ οιιιΒιιίεΒιιτι ιιιάιειΒιιε, :μισά

εΙε ε:ιιιΓει ιιιτει· ιΡΓειιιι δε Ι.οι:ιι:ιιιιιι εο8ιιοΐ0ετετιτ , δε ίῖ_Τετ

-Βει·εεε οΒιιοιεΙιιιτ, φαι. ειιιιιειιιιιει·ιτεοιιίεΒιι , δ: ιΡίο.

ι·είΡοικιεειτ ςιιοά τιιιιοι·ε ιιτιοι·τιειιοο Γεεει·ιι: , ιιι€ϋΦΜΠ Γε

1ιονετιιι· , πε Μαι. ο. Π. @ΜΜΜ Ρι·ιετει·εο. ΑτιαΠ:ειΠιιε εΡιβ

©οΡιιε .ὰ βιο Ρειτι·ιο.ι·εΙια τει· ω: νοειιτιιε : δε εινα ΠΟΠ αουτ·

π: , εειιιοιιιεε ειιτιεει·ιιε εοιιεΙειιιιιοτιιε. δω ί0ΜΠ α” ω·
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.ὸἰἔτιιιε ·θεπιενειι ε ,

εειταιιτ €1ιιοά ιιιιιιιιοιιε θ]118 ΜΒΜ: ἰΡίἐ ειιιι ιιιάιωΒατ Βιει·ει;

Ρι·οτείι:ειτιιε. Ετ ιάειι·ε:ο ὰ ΟειΙε!ιαιοικιιΠ ί(γτιοάρ ω ειιιιίΞΜ11

Γιιειιιι ιτει·ιιιιι 0.8€ιιάο.ιιι ι·είετνατιιι·. ΟοιιΙϊαε ει·ίζο ςιιοὸ`τεΙΙε

ρι·οτε:Πειτιο ει:ιειιιι ιτι ῇιιὸιειιε Ιοειιτιι Ιιει!.ιετ ι Πιιὸε απο ιιι

ιιιάισιο Γκρε ίιιιιιιιιε ·ρτοτείΕιτι , φωτ! Με: ρικήιιάιειο ρειι·τίε

ιιοίὶτα: ι·εΓροιιόεΒιιιιιιιε ο1ηοειιι άε ρι·ορι·ια:ιτο , πιο ·ρειιιιτιει.

:Η οιιΠοιιιε νιεΙει·ειιιιιι· εΙοεΙιιιειιε εοπ:ιιιιειι , ιιοιι νιάσ:ιιιιιι:

ιιοΕιε ιτι :ιΙιςιιο Ρτατιιιὸιοιιιπι 8έιι€ι·ειΒο.

___~ι

Ἀ1.1£ ΡαοΒΑτ10ΝΕε ει: 5121Με

Αιιοι-ιιΕΡιεοουοιωΜ υοιεΝειυΜ.

ΤειιιΡοιΈ δ. θι·68οτιί Ι. 86 ΟΙιΠόεΒ0ττι ι·εΒιε Παπ..

Αεοι·ιιιιι εεεΙεΠο. 1)οΙοιιΠε ει·ι:ΙιιοΕιιίεοΡειΙι άιΒιιιτειτο 8:

ιιππτοιιοΙιτιαι ΡοτεΠεα: ΜΒΜ ιιΓει 0Π. Εοτιιιιι φαω τω

_Ροι·ιΒιιε Β. 5ΑΜε ο Ν. ΌοΙειιΠε εεεΙοίιει: ο.ι·ι:ΙιιοΡΙΓεοΡειτιιιιι

1οιιιιιι: , δ( €Ριτεο!ι Βιιτειιιιιι:ε ατο τ€ϊΠΡοι·€ ΠΜ τ8πηι1:Μ11 πιο.

τι·οιιοΙιτειιιο οι.ιε ινετιιιιτ ε ιιιιοό. Ρι·οΒιιιιιιιε Ρα· Ι6€ειιόο.ιτι

δ. Ρειτει·ιιι..... €ι1]ι.18 δ. Βιιιιιιίοτιιε €οτΕιιι5 ΑιιιοΙιειιιιε , Ι:Μϊκ1ιια1η

ΒοΙ€τιίΪε ειτοΙιιοΡιΓεορι δ: εοτιίεΠ-οιιε , ιιι τικιειΒιιει νειιει·.ιιτιο.

:κι ΙιειΒοται·..... Ωω Β. Μ Δε; ι. ο ιι ι υ ε 1η εσ.όειιι εεο!εΠ:ι 8;

όιΒιιιι::ιτε ΓιιεοοΠὶ: : σώσε εοιιιιιε ίἰειιι: Μαι ο.ιεΙιιοΡιΓοοιιι

Δ-ΒοΙειιΙῖε ΡειιιΠιιε ωφιετειι.

Ηοι Γεςιιιιτιιε Με Β ιι 1.10 οι ε ιιιειιτιε δε: άιΒιιιτ:ιτε προ Μ.

μι· μ ειι]ιιε ιιι _1)οΙετιίι εοι:ΙεΠει εοτιιιιε ΐο.ιι€Ειιιτι 86 €Ιοι·ιοίιιιιι

9ιιιεΓειτιιι μα. - .

ΡοίΪ: φωτο οτόιιιο.τιιε εΠ ιιι ε.ειάειιι εεεΙε:Πα ΙΞιι6Ειιε δε Πω

ει:ειιιειΙι; Ροτείὶειτο β; ιιιει·ιτις; ςιι]ιιε

ι:οι·Ριιε ειιιιιά Ι..ιι€άιιτιιιπι ιιι ΡιάεινιοιιΒ ειιιΓεορο.τιι Ιιαβετιιι·.

ΗΠΠΕ φαμε: ίαιιιιιτιιε οίὶ υπ ίειιι&ιιε ιιοιιιιιιιι Κεετοιιιι..

1ο ιι ε 5 ειιιειιι Μ νε ιι ι Ν ιι ε Ραμ οοιιίαιεινιτ Σ ωιωμ

ΕΜΗ πίστη ςι εοιιεοΠι.τ. .

5ειεεεΠἱτ οι Γιιι&ιιε κι Ά ιι Μ ιι ε ι. ιι ε Ιω νιτ:ι ὰ Βοιιοι·ε,

ηιιο ι:εεειι : ειιιιιε €οτΡι15 ιιι ε:Ριίοοιιειτιι ΑΙοτειιΠ , αμκ! ει.

Η:ι·ιιιιι φαι άιοιτιιι Ρ ι. ο Α. ε Μ ε ι. 9ιιιείοι: ·. ιιι οιιμιε Ιιοιιοπ:

» - ή > Η::

Δ ΤατιιιαιΙιιε ὸἰοἰιιιτ ἰιι Μια δ. Τιιτιεινι :μιά Μπίστι: η. μια έ ·

!



ΙΝ ΟΑΠΒΑ ΠΟΙ.ΕΝ$Ιδ ΕΡΙ$ΕΟΡΑΤΠ5. 14.3

Ρετ -Βτιτατιτιιο.ττι :πειτε ίιιιιτ εεεΙεΠετ εοιιίτιτιιτεε.

_ Ηιιιε ειιοτιιιε ΓιιεεεΠὶτ Γειιι&ιιε εε Βεο εΙιειιιιε ]ι1ΜΑΕΙ.118.

Ροίἱ: Ιιιιτιε δο.τιότιιε Τιιιιιιινιιε ειιιίάεττι εεε!εΠεε ατεΙιιεΡιβ

εοΡο.Ιετιι τετιιιιτ ε!τειιιτο.τεττι : ειιιιιε εοτΡιιε Ρωεω τιΡιιό. Βετο

δ|:ιιπι (Ξεττικιιιιιπι εΙε Ρτετιε τιειβετιιτ

ΡΙ1.ιτε8ετι:ΜΠ τωιωνιτι Γεάεττι Ματια τιιεττοΡοΙἰεειιιι μια

Με τειιιιετιιτιτ , Παπ ιτι ΙεεειιεΠε εεεΙεΓιατιιιιι εοιινειιτιιειΙιιιιιι

πιω Ρετ Ετο.ιιειωτι , εκατο Ρετ Βτιτο.τιιιιειιτι εοτιτιιιετιιτ: δ:

ΡτετττιιΙΒ. ειιιειιιόο εΙε ΡτοΡτιετ:ιτε ειιιτΙιειιτιεο. ΡτοΒειΒιιιιτιιτ.

οΙτ φωτ Ρ Ε8ΤΙΝΙΑΝι18 ὰ Β. Τιιτιεινο ΓεΡτιιτιιιε ε]ιιίεΙεπ1

εεεΙεΠεε ιιοΓειτιιτ Ρωιιιττε. @τι τεττιΡοτε Ν τε ο τ. Α ι τιττιι

ΡοΠεΠἰοιιειιι ειτεΙιιεΡιίεοΡειΙιε τιι€ωττω δε ίεΡτεπι ίιιίέ·,.ει8ε..

ιιεοτιιπι τιειΒιιιΠε ΡτοΒιιτιιτ.β Ρ

.Δύο 7440 /δ·επωι:κι· Ρι·οθα:ίοπε:·/?ιώ ίπτε!!έζοσπται· ε:: Πτώση

1'ΐι· Τιστοπεπβακι. Ο

 

ιιεει>ΟΝειοΝεε τυικοΝιεΝειυω

τω:: οιηΕετιι ισοτΕΝειοΜ.

Ι) Εεεε ΒοΙειιίῖε εεεΙε5ει οΒιιειτ τιιιιιτει ΓετιΡτα , Με»

Δευτ ειπε ίετιτειιτιειε 9 :Μια ειπε ΡοΠ: Γε :Μετά τιειΒιιιΙΤε.

ΒεεΙ οτιιιιιιιιτι ειιιτε Γειιτει·ιτιεττι Ι.ιιειι οΒιεέτοι·ιικι που. Γιά)

Ποτε τεΓΡοιιΕο , «μια οπιτιιτι Ρετ Ιειιτειιτι:ιττι τΘΡεΠι.111τυτ;

]ειττι ειιιτειιι Μι Ι.ιι ε τ ο ΙΙ. Γεω οΒιεότε,..8ε πο. Ρετ εστι;

ττε.τιειτιι Γειιτετιτιεπι τεΡτοΒατο. : ειιιτ 11011 Ειιετιιιιτ οΒ]εέτει ,

δε Μι Ρτεετεκτιι εοτιιπι Ροίτεο, τεΡεττοτιιτιπ τιιτιε ιιιτ!ιαιτ:ιιιτ

ι·είτειιιτειτι ειτεττι Ιο έι·έπω ψ , ιιτ ε. τὶε τε ΡΜ. Μ: ΓΡεειε,

δεει δε ει: ειΒιιικΡ

οΒιιετιιτιτ Γε κιν. ΙιειΒιιιΠ`ε :ιτειι1εΡιίεοΒοε ιιΓειιε ω τετιιΡοτει

ΝιεοΙειτ:Βε Μαιο ιιεεο.ιιιιιε , δ: Μ οτιο.ττι ε1ι13.31°ι- ιο με”.

ετο εοτειττινοειε Ρτοάιικετιιτιτ , δε Ιε8ειιεὶεε ειιιειείε εΠειιτιτ

ΙιειΒετε , τιιειτιιιιε-τιοτι εΙΤε ειιιτΙιετιτιαιε. Ετωιμι6ωτιι 1εΒετι.

ό.ίε ίειιτειιτιειτιιττι-ο.ΡοίτοΙιεατιιω ειιιθ:οτιτειτεπι οΗειτιιιιε Ρτ:ε

Ροι·ιειιόο.τιι, ιιτιιι Πεετετιε εΠίτ. σα. ε. ‹1ε ΙιΒεΙΙιε. δω ά €00

.Με τω ΠτιΒιιιο; τείΡοτιὸετιιιιε. Νειιιι τιιιοτι

ίτειτ τιιειτιιΓεΡτε (με ειπε τειιιΡοτει ΝιεοΙειι ι·ιιιΙΙιιτΠοΙειι5ε ·

ειτιτΣΠεε ΡειΙΙιιιτιι Ιιο.Βιιιτ τι Κοιιιαιιο. εεε!εΠει , παπι ετΠ εοιιε

ττατιιιτιι οΙιπι άι:ιετυ.τιτ τεΡετιτι-ιτι ΡτεἔεΜε Βοιωτια: @Με

Τ



!.!4. ΑετΑ!!Αα!-°Αα ὅ α

!!!ε!!ε!!εεε !!!!!ε!! εσ!!ν!έ`!! ία!!! !ε!!!!!!σ!!!σ Ν!εσ!!!-, α! Π!!

ε!!!!!σ!! σιω!!!!!! ω!!! !α!ε!!! α! !!!ο νε!!!εα!σ .9!!·αΠ!!!

μετα!!! , δΕ€. - ·

αει!! σα!!ε!α!!τ ααα! Ν ι σο ! Α α ε ε!α!!!!! α! α!α!!!α!!! !·ε

νσε!νε!!! , ε!! εσ ααα! τα!!! ε!! Ι!εε!!τ!!!!! !!!!!!!!!!!. δε!!

!·εΓΡσ!!‹:!ε!!!αε ααα! Ν!εσ!!σ !!!!!!!!ε!!α!!! ε!!! , α !)σ!ε!!!ε!!!

α στα!!! Β!!!!!!!!!:ε ε!!!ΓεσΡσε ε!!! !!!!!!!α!!!εσε εεε!ε!!!!

Τα!σ!!ε!!ία . α! α! !!!σ ε!!!!!ε Η!!! ακα!!! α! Ρ!!!!ε!Ρ!ο , 8!

α! !ΙΙσ νε!!!εα!σ !!εα! 8! α! Π!!! !!α!Βαε ει!!!!ο!!ε. !!!!!2. Π!!!

επεσα!. Ε! !!σε ασ!! !ενσε!! α! ε!αΒ!α!!! , ία! α! !ατ!!ε!α!!!α

α! ααα! ε!!!α!!! ε!!! , σε! Γε!!!ε!!!!!!!! !αεε ε!!!!ι!ε εο!!!!:!

τα, α! α! !α!ε !!!!αε ε. Η!!! απα!ρε, ε! α! ε!!! !!!!αε;ε !!!σ!εε
13!!!!!!!»α. Ν!!!! 8: !.εσ Π!. ε!! ααα!! ασ!! α! σ.!Ι!!!!!α!!!

ανα!!! ε!! α! !α!!!ε!α!!! , α! !α!!!! !α!!σεε!!!!!!!! ε!!!!αε α!

!!!σ!!!!!!!·ε!: αα!! νεα!!! σ!Ρ!!!! ε!!!α!!!!! !!!!ε!! ΓΡ!ε!!!!ε!Σ

εε! α! Ιαεε!!!.

αει!! σ!!!ε!α!!! αα!!ἱ Ν ! ε σ 1. Α τ: ε !!!ο!!τε!τα! !)σ!ε!!!ε!!!

!εΡτε!!! Ι!! ε!·ε ε άσσο!. Α!! ααα! !·εΓΡο!!!!ε!!!αε , αασά

α!!! Ν!εσ!!αε ν! ετα! α!αε Γε!!!!σ!!ε να!α!!! , α! !!!ε !”ε!!!!σ

7!! α!!! ααα»! ατα»! απβατο! Μό!!! , !‹! σ!!!!!εε Β!!τ!!!!!σε

τ!!!!ε! ν!!!ε!τι!!! κα! δ! αα!!!ται· !!! !!!αασ ε!νε , ααστ α!

α!!! τ:σι!!α!εε α! ε!ν!!!!ε νε!!!! 2 $ε!·!!!σ !!!:ε α! σ!!!!!εε ε!

νε! ε!ν!!!!!ε !!!!αε ε!!!!α!!α!.- α!!! ίσ!! Ρ Ε ε τ αν ι Α Ν ο σα!
!·!Ι!!ε!·Δ !σαα!τα!. νε! !! !!!ε!!α!· ααα! !!!Γε Βσ!ε!!!!ε !`εΡ!ε!!!

!!!!!ε!ε! ε!!!!”εο!!σε, εσα!!!τ αα!! εσε σε! ν!ο!ε!!!!!!!! !εα!!!!!

!!ετ!!!ε!!!τ , α! ενα!ε!!!ε!· ο!!ε!!!!!τα! α! !!!σ ε. Η!!! μα!!! α!

!!!σ νε!!!ει!!σ β!!! εοπβνα!!ο!!!! αΓααε/κύ!!·ακα!»! , δ! α! ει!!!

ε1!!!!ο!α. Ι.εέΐι2.

Ιω!!! σ!!!!ε!α!!! αι!!! Ν!εσ!.!!αε ααα!! Ι!εε!!!!!!!!

Πσ!ε!!!! Ρ!!!!αι!! Ρο!!!!!!!!!!!. Α!! ααα! !:εΓ σα!ε!!!α!,αασε!

ασε !!σ!! ε!!!!!τ α!!!Ρι!!!!!! Ν! εο!.Αα55 ἐκ! σα!!! !!σε α!

!α!!ό!σ , α! !”ε!!!!!! !!!! , αα!! !Β ΑΡσ!!ο!!ε! 5εεΙε !)σ!ε!!Γεε

!!!!!!!!!εε α! ΓαΓεεΡ!!σ!!ε Ρα!!! !α!!3εΡε!!!!τ 8 α! ααα!!! Ν!

εο!!α!!! !!!!!αε!·ε!!τα! , αα!τε!!αε Ρε! εο!α!!! νε!!!α!! α!!!!ε

!·ε!α!, α! α! ερ!!!σ!! Ν!εσ!!! α! $!!σ!!!σ!!ε!!! κα!!! Β!!!

!σ!!α!!! Ρ!σασ!αε!!τ , αα!!!! !!!νε!!! σ!!! !!!!!·α!!!ε!τ , 86 α!

ει!!! εΡ!!!σ!! ε!α!!!ε!!! 1)!!!έ!ίοα!! , ααα!! άε!!εα!!!ε ε εαπ!!

!!ο , Ι! (αφτο. Η!! πο!! !!!!!!ε!·ε!!τα! ,ααα αα!!!ε!!! ασ!! Ι!!



. ΙΝ @ΜΒΑ ΠΟΕΕΝδΙδ ΕΡΙ$(:'ΟΡΑΤΠ8.
Ι4.ΐ

Βεβιιιιι , οι ιο Βιιε ε]ι1ίδετιι εΡιίὶοΙεε υιω6τιωι ιο ιΙΙο

ίΪειιΙο .5'σι·ίΡ|ϊβισ , 8εε.

Ιιειιι οΒΡειιιιιτ οσοι” οιιωσισεε νιιι.τωωι ΠοΙειιΠ,

οι ιιοπιιιι:ιτ: απο ειιειιιε ιίεοΡιιιιι ιιι ίεΙιιτειιιοιιε. δες! ι·εί:

Ροτ1άετιιι.ιε ει·εάειιάιιπι ε , οιιοά Ρει ειι·οιειιι ΓειιΡτοιιε πιο

πιω ο.ι·ι:Βιι:ΡιίεοΡι Ετ ιιΡΡοίιιιιιιι : ιιι:ιιιιιιιε εμε ιο Μπαμ

τἰοι·ιε Ε:ι·ιΡτιιιτι £ειιτι1ιιι ῖιινειιιτιιτ , που ιο εΡὶίὶοΙο: εοι·Ροι·ε,

Ιι:ειιι ετιιιιιι οιιἱε. ιιι ιΡΓει ΓειΙιιτο.ιιοιιε εΙιειιιιι ιιεειιοιι οι εειε.

τισ εΡΙΓεοΡΙε Βιιι:ειιιιιιιε , Πει: ιιΡΡοιιιιυι· Γι:Η·ι·ιι€αιιειε. Ε:

φπα ίειιΒεΒειιιιι ΓιιΡει· 21ο ιιιιιιειιιι , ιιοιι ΓιιΡει οιιιείιιοιιε

ΡιεεΓειιτη ιιιιοΙε δέ ΕιειΙε Με :ιό ΓιιΞεείιιοιιετιι ιιιιΡειιειιπιε

ιιοπιειι :ιιειιὶεΡιΓεοΡὶ Ρει ει·ι·οιειιι ειΡΡοιιι 3 ιιιει·ιοι·ε ει

Με ι (πιο ιιιειιἰεΡὶἴεοΡιιιιι ιιιΡΡεΠειΒειτ. Πο ε που Ριο α

τιιι Η ε ΠοΙειιΠε Ρ8.Πειιπ1 11ε1ΒιιιίΤε Μ: ΑΡοίιοΙιειι 5ει1ε. Ε:

εοιιΠειιιει· οιειιιιιιε οιιοεΙ οί σε ω τειιιΡιιε Οιε8οι·ιι πι.

11ιιΠι18 Ι)οΙειιΠε αιιτιΙιεε Ρει1εοιιι Ροιιιιι ιιιιΡεειο.ιε ά Κο

:παω εεεΙεΠιι. Νικο Ιιτιει·ειε , οιιο.ε Μο ιιοιιιιιιε Αυιιιιικι

Π. οΒΡειιιιιι , όιειιιιιιε ιιοιι Με ειιιιιιειιτιεεε , ιιιιιιιο ΗΜ”,

εαπ οι 5γιιοε!ο Χο.ιιιοοεοΙι Ριοιεειιιιιιι Με Ρει Ιεεειτοε Κο.

Μαη: δεοιε , ιιτ ιο Γειιτειιιιιι Ιειιειιοιιιιιι απο Βιιειιι. Αι

Ο κι ε ο ο ιι ι ιι ε ν11. ΒοΙειιίἰ Ρ8Πει1ι°ι1ἱτι1Ρεττ8νἱτ Ρει· άε.

νει

· εεΡιιοιιειιι : ιιοιι το.πιειι εοιιεειὶιιιιιιε , ε1ι1οά ΡειΡειιιιιιιι ω

άα!8ειιιι.ιιιιι ιιιιΡειιενιι Ρειειιόι Ρο.ΙΙειιιιι ΗΜ 8: ίὶιεεεΠ`οιι

Βιιε_ίιιιε , Ιιεει: 1ιοε σ.Πει·ειε μια ειόνειΓε. , δι: ιιι ει·Βιιιι1εΠτι1Μ

.οόόιιειε !ιιτει·.ιιε ΠιΒει·ιι ΕοφετεπΙϋ. δεό. ιεΓΡοιιοειιιιιε οιιοι!

ἱσ- πιο Πιιει·ιε Πι·Βειιιιι, που ιικιωι οιιοιἱ ειυτΙιειιιιειιιιι οι..

ΜΜΜ άε ΜΗ Ρει:Ρετι12. ιιιου18ειιτιει , Γεό εΧειιιΡιιιιιι : οι

Μειιι !Ηειιι ει ιιοιι ΙιοΒιιιτ ΠιΒιιιιιιε , Γεά Ειειειιιιειιιιιιιι ειεε

8ιι , οιιο«:Πιει ω ειιιιιιειιιιεο εοιιιιιιεΒιιιοι , Παπ ιο ε:ιειιιΡΙο

ειιιιιβεβειι.. ΦοεΙ .φιεΙειιι Γειειιιιιιειιιιιιιι , οιιιει ιιιτει ει ιοε

είι Ρι:είιιιιιιιι ειοΓειιιε εεε!εΠο. ΤιιιοιιειιΠ , ιΡΠ που Ρισε]ιιιιι..

Με , οι άε ῇιιτεῇιιιειιιιὶο Ι. ή, ειπα Βιιειιτ. Ειἔο άιειιιιιιε

οιιοιΙ ΓιιΙ› Οιεεοι·ιο νΙΙ.ἶΠοΙειιΙῖε ιιιιΡειιεινιτ ΡιιΙΙειιιιι Μ:

ιιιιιιο ΡειΓοιιιιΙιιει· , οι ιο Γειιτειιιιο. 1ΡΠιιε (ἱτεἔοιὶι νι1.ω

ω, Ηιιειιι.νεΙ Ιιετιειιι ιιιιΡειιεινιι: ΡειΡειιιαιιι ιιιόιιΙΡειιιιειιι

:ὶ (Ξιιεεοιιο5 εοιιίι:ιι εειιιι ¦ ει θ]11Με1ϊ1 Οιεεοιιι Γειιιειιιιιιιιι

τενοεειτο.ιιι ι οι Πι·Βιιιιιιε τε πιο· οι ίσα. Γει:ιτειιτιο. ειιεο. Ρι·ιιι..

οιΡιιιιιι. Ιιειιι ζοιειιιιοενοιιιιιε.ι Μπι” , φαι (ΡΒροτειοε

η
ε

~



Μή' -ΑΩΤΑ νΑ1ιτπσ2··

(Ξ:εἔοι·ἱἰ νΠ. Ιποπ:πτ μια πάνετΓα , ποπ οπο ειιιτποπτϊοπε,.

ΙΕθΙΤ! ΟΒ]ἱΕὶΙ1Π!ἱ ΓεπτοπτΙειτπ Ο πει: ο ιι π: νι Ι. οικω πιο

ποιπε ἰπὸπκὶτππε , 9ΠΟά ποπ ίἰτ ειπτπεπτὶαι. δω ι·οΓΡοποο.

:πω πιο! επιπ Ρι·οοειν1ιππε ειπιτποπτΙαιτπ πω· Γεπτοπι:πιτπ Πε

παπι δ( οπ1ΠοΙειτπ 1Ρύπε απ 6:ΡΙΓεοΡοε Βτ1το.ππΞειε , ιιτ ΐπΡ:ετ

ὶπ Ειέϊο ποίϊτο.

1:οπι ο!οποπιιιτ πωπω Γοπτεπτα, οπο.Π Π: ἰπἰοπο. ·ό11ΡΙὶίἱ

12160110 , 86οιπο. οππε Ρι·οπει:ὶοιιὶε ω ΙππΡοΠτιππ , οιπ Ροίζ

Μοοπτ , 86οιπει ειπαι·πε Με πιο εοι·το.πι Ρτοοειτίοππ ΓΡοε1εκπ.

$€ά τοΓΡοποπτππε παω. ποπ ί-πὶτ @ηπα 3 οιπει ΤιιτοπεπΠε

5κππ 1πι:επι:Ιοποππ Γπποανεπιτ , ιιτ 1π Ρ:1πεπ›ἱο Γεπτεππα

(ΞτοεοπΙ , 86 ἱἀεο ΠοΙεπίὶε Ρι·οοειι·ο τοποβειι:πι· , 86 ΤΡεο5οπ1

παταω Ρι·οοπτ5οππ ειδατε: : πποε πο! παω φαω οοτπΙπ οΠ:

οι·τειτιιε. Ιςοιπ ποπ έΙσπα εἰ Μπείτε ·ΡοΠ`εΠὶο νἱοΙ€πτ8. ειά

Βπροπεπάππ·ι οπιιε Ρτοἱπιτἱοππ ο.άνοι·βι·Ιο. Παπ ν:ιπε οβ

ῇοᾶιιτπ είὶ πιο πάνο:Ειπο, €Ι11οά ποπ Πε Γεπτοππει , πιω ω

οοπάΜοπο πιω. Νοιπ απ ίοι·ι·Ι ποπ 6Ιοοποπτ 5 Εκο τειπποπ

τεπιπτ. Νειππ 86 (επτεπτπι νοοπτιιι· :ιο Πι·Βαπο , πε 1π @πε

ίἐπτεπτὶπ πω πκόπιιππ ὶπ ἱΠο ναΠει:Ιο φοβο: εβ.

1ι:οιπ οοπεΙππτ Γεπτοππα Ιεεειτοπππ παπά ποπ Η: πωπω

πω. δω Ρι·οβο.ιππε παπι πιπποπτΜιτπ ἰπ ππττατὶοπε Βι‹ΞΗ ,ο

Ρα· &πα:ππεικπ σπα-π εκ θΡΠΈοια. @παιξω ειά οΡ1ΓεοΡοε

Βπτπππἱιε. Παπ οϋπαππι: εάάεππ Γεπτεπτπε , οπο.Π :πωπω

επιππ @ω 6ϋκοππτ , πισω πάθω. Ν1εοΙεπ ,]οΕπιππάε , 86 Ι..Βο

Με Ρ:ΜΙε8πι ποπππεινει·ππτ , οπππ ποπ ω. δοά ι·οΓΡοπάε

τππε ποσά Ρπν1Ιοεἱπτπ οικω Ιειι·Βο , πωπω @ο 00ΠΠΠΠΠθ '

τε6!άπιιι· :ὶ ίπιπτππ ίοάο οπειΠ Ρει·6κοοΗεπτΙωπ ΓετὶΡτιιτε.

ειροΠοΗεει , Ποστ ΙοπτεπτΙο. Πτοειπἰ άΜτιπ· ΡτἱνΙΙεΒἱπιπ πι

ί6πτοππει Μισή , 86 Ιπ εοπίἱτπιατἱοπἰοπε Ευ8€πἱὶ 86 Απ:ιΠα

ω. νεΙ Ροτ0Π: 6Πώ οποά πω τω” 6Ι561οι·ππι ειροΠοΗεο.

:πω Γιιπτ οίΕοπΓει 'πια ΡτοΡτἰο. ίἱειιΙίἱοατὶοπε οι·ειπτ ΡτἰνΠο

επ ., οποσ! οιπάετπ ει·οεΙοποπιπ θα , @το ω. ποπ οΠοποπιππε,

φπα έοπτεπτ1ει: Πειπάπιπ είὶ , ουτε αΡΡοΙΙπτἱοπε ίιιΓΡεπά1 ποπ

Ροτε ,

Παπ οΒποΙππτ ΠτουεπτὶΒιιε όπειΒιιε Γοπτεπτϋε Πι·Ικιπί 86

Ι..ιπ:Η οιιειίἰ ὶρΓεε πω Ιππι·ιπππόπ: , φπα ε:: @εποε Ριπε6οποπ.

6 ΜΒΜ 16πι:επτΠε οπειΠ Ιπίπππε ρι·ο6ϋοι·ιιπτ. δεσ! τοΓΡοποε

»Με .ουκ Ραπά16Ι:α: [επτοπτΙ:: Οτε8οι·π 86 Ιοεατοκιιπι ίιιπ:



ο α: οιιιιει: ποι:οποιε :ι>ιεπ:οι>ιο:ιιε._ :το

ν:ιιιόειο 8τΠ::ποο Ποια: Π:Ρο:ιι:ε οΠοποι:πια:. Φι:πΠπ:τπο οι:ϊ

:ιο οιε οιΙ:οιιιο :ποοιο Ροτο:ειτ ΜΒΜ:: : :Ρίειοτρι:::οπ :ο μια

οιαπι :ονοο::::ο , 8ο ο: Γοπτοπτι:ιτΠ:οειπι 8ο ΕαοιιοοιιΠ:::α:

πιο , νπΙιο::ο Για:: ο άτα , ατ μια ιιο.:ΡΠε άαΒιτα::ννοι οπο::

ποπ ΡοίΠτ , α: ο. ο: Πέ: έκιβι·ιοιπωιο:ωπί. Μάιο:: το". σέ

[ιιί/ῖ: ιπ:/Β·ιι»ιο:ιτα [ποιο |κάιοαΜΜ. 8261 οτήιοιτι1τ ΪΡοοὶοΙὶ

το: Γοπ:οπιιο: Π:::::::: , οιαοά πω: απο :π ::Ι:Γοπτο:::. 8οο!

:οΓΡοπάοι::αε οιαοοΙ ιιπιπο π: Ρι·ειοΓοπτοι:: , οι:ιετοοπτα:πειοοι:·α .

απ:: οι:: οάιοταπ: Ρο:οπ:το:ιιι:::ποπ ειΠ·ι.ιο:ιμ ααα: οι: ι:τιαι:Πέ

απο μια:: οοπίο::Πι...... Μ:: Πιο:οι::3 ατ π: :Ρίο Γοπτοι:τιο ω::

τιποτα: :Ετ ιοΙοο νο.Ιο:ο οΙοοοτ Γοπτοπτιει ει:: Π Ρ:::οίοι:το απο;

απο :απτο απ:: ΓαιΠοτ. Νοο ΡοιοΠ Π:Βο.πι Γοπτοπτιο. :π απ

ται:: :ονοοτι:ι 3 οπο: Γαβ Ι.αοιο ΡοΠοο. :π ιααιοιο...... Γοπτοπ..

τι:: =οο::Π:::::ιτει.. ι ' _
. · Ιτοι:: οοιιοιι:πτ Γοπτοπτικ Πα:: Α Ν ι μ, ςαειΠ οι Ρ:εοίο::Ρτα:π

Π: το:πΡο:ο, οιιειΠ Πιι:1Π:.....ηι12άτο2:πω ει::::οε ε: Γοπτοπτα:.

Π:Βειπι παι:ιο:ο.πόοε αΓ ιιο οτι Ιοπτοπτια:π Ι..αο:ι. ` Αζιιοαοά

:οίΡοπιιοπιι:ε οο ιπτο:νει(Πο ΠοΡο Ιιτο:π ιι:$ιτοτει:π ι Όποιο Ρ:ο.

Βο.:ο ποοοΙΤο Ι:ειΒοτ Ρα:: ::οινο:Π:. , οιιοοὶ ὰ Γοπτοι:τιετυ: οι::

ι:Πιαο οι:: Ι:τοιπ :ποτοι:π , :Μπι οι: οιι6:α::ι πω” ιπει::ιπ:ο

απ:: Ιπποοοπτια: οΙιοειτ παπι: οιιαΠ:πι :π ΡΙα:ιτιιιο Ιοοιε ,-5::Ι

:::α:ιο νιοιοΙιοοτ , νοποτο , ()οποιπο.πιε , Ρο::Παο τα, οποια

ΡΕ&εινιε , Ο:ι::ιοτι αιατιαε ποιτειτοι::: , α: :π οιι:ε οΡ:ΠοΙει 7ο

ποπώίἰἱ.: [Μισο. διοιιτ δὲ Ι.αοίι15 Π. ΦΗΜΗ:: Π: Πι:: Γοπτοπτιπ.

@ιι-Μο ι:ΙοιΡΠι Γοπτοπτιο. Π:οο.πι οι:Ι:ιτι:πάαπ: ποπ οΓ:, παπι.

οι: Ρο: Ι..αοπ Γοπτο::τιο.:π οοπΠ::::ειτο. Ιτοι:: σ.Ιιτο: :οΓΡοπιιο..

πιο:: απ:: :παπι Ποιο Π:ο.π: Ιιοο:το.τοιπ ΡοΠοοιο:απτ , «μια.

οιοιο....... . · - .

Ιτο:π οΒιιοιαπτ Γοπτοπτι:ο Π ιι:: Απ: απο:: πο:: Πι:: :ποπ

οιο.το. ο:ιοοατιοπι ,. οποιο οι: ιπατ:Ιιο. 8ο:: :οΓΡοποοιι:ι:ε πασα

Ιοπτοπτι:: :πο.πιιοτο. οι:: ο:ιοοατιοπι Ρο: Ρ:οοοοΡταιπ Π:Ικιι::,

Ιιοοτ ποπ ο:: :στο , :μια απο ιὶο οΡιί-οοΡιε , ::αοε τοποΒοτ Βο.:

!οπΠε :ονο:Π Πιπτ ει:: Τα:οποπ(οπ:· οοοΙοΠει:π , Ποατ -Ρ:οται..

τι:: Ρο: τοΠοε ειο.νο:Πο Ρο.::ιε , Καπο: ννιὶΙοΙπιαιπ Βοτο::ιι..

το , 8ο θοι:ιπαιπ Ρομπ: ΠΠαπ: , 8ο Μ_οπ8αιἀαιπ ΗοΓΡ:τοΙο

:ια:ι:. 5ο:: οι Π ποπ Π::Ποτ ιπ:ιπάο.το Γοπτοπ:ιτι Πιοοπι οπο

οιιαοπι ι απ:: τοπιο:: πι:: οι οι: , :μια Ππο τΙ:Π·ιοπΙττιτο :ιαπ

Βιοπιε ::1ιοιιιαε οι: Ροπιταε ο:ιοοιιτιοπι :::::.ποοπότι , α: οπο::
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ποπ άΦωΘτ ‹Ιε 1)οΙειιΕ Πι: ιιοΙϊει· ΓιιΗ:ταΒα.ιι€ιιε , ατι ι·ιοιι, τρια

εΡε Ρετ ιΙΙαιτι Γειιτειιτιαιιι δέ αΙιαιι εΙε5ιιιτιιιιι. @αι αιιτειιιι

ιιι ι:οτο ποπ Βια ε:εεειιι:ιοιιι ιιιαιιεΙατα , ιιοιι αι ιιτιιιιιταιι

@Πι :ΤΠΕΟΠθΠΠ εεεΙεΠειε αει ιιεΒΙι€ειιιιαιιι , (μια. ΙειιιΡει· (

εΙαιιιαβατ5 ιιεςιιε Κοιιιιαιια: εεο!είια: αει ιιι-ιειιιιτατεπι , φα:

11οιιοι·ειιι 8: @οι-μια ΤιιτοιιεκιΠ ιιιεττοι:ιοΙι εοιιιτει·τε οιπαα

Μ” Με! Βι·ιταιιιιοι·ιιιιι Εει·ιτατι , δέ Ρειειιιαεια: αιιιιιιι ε£ὶ απ

Ριιταιιόιιιιι5 φα τιιιΠα. εικοιιιαιιιιιιεαειοιιε, ιιιιΙΙα νίΟ.ιθΠω

τια αει Τιιι·οιιειιΓεπι εεε!εΠαιιτι οΒεόιειιι:ιαπι ειιιιιΒει·ε Εισαι.

ι·ατ ιπιΡεΠι. Ιιτιττισε!ιτι!Ηαιιαιιι ίε βάση αΓιιιιε!ιαιπ ε!είει·..

πιεσε , Η εοεει·ειιτιιι· , ιιτ ια ειαιΠ:οΙα μειιιίειετιι ΠΗ:ιαιιι 13ο..

Ιω|Β φαω ε!εδΐΜ. Ήρα Γει·ιτατε εε_ΙΤαιιτε, @Με εείΕιτε

ΙεπιΙΠἱο : ειπα εαιιία εε αιιτε _ εείἴατ εί?εέειιε.

Ιτειιι οΒιιααιιε εισαι Ρωειιω.ιε ΡαΙΙειιιιι ιιιόιαΙΙειιι:

Β Δω: ιι 10ο 1)οΙεπιθ αι·ειιιειιιΓεορο , νιεΙεΙιεεε ΡΙειιιτιιάια

Μπι ΡοτιειΕεατιιε ι, 8: ρι·κεεΡετιτ Γυδι·αεςαι·ιεια, 8: ΡοριιΙο

ΒοΙειιΙΙε εεεΙεΠα: , πε ιΡ6 Β Δω: κι εο Με: πιαειίει·ο οβε.

ὸιτειιτ. δω ι·εΓΡοιιάειιιυε εισαι Μα ιιιάιιΙΒειι:ια βατ Ρε:Γο

ιιαΙιε , ειιιια απ ΓιιΒιιιιι€ιτιιτ , ει: ΓεειιιιόυιιιΙΡτεεόεεεΠ”οτιιω

Γιιοι·ιιιιι[εοιιΓιιετιιάιιιειιι ιιι:ε:ετιιτ. ΕτΒο Ρετ οιιαΙιτει· , ειπα

ΓοΙοε όιιοε ΙιαΒιιιτ Ρι·απάεεεποτεε , ειιιι ΡαΙΙιιπιι ΙιαΙ:ιιειαιιτ

Μ) θτε8οι·ιο νιάεΙιεεε 86 ΠεΒαιιο ετΓοιιαΙιτει· , ιιτ μάσα

ΗΜ ω: μι· Ιειιτειιειαε. Ετ ιΙΙα ιιιξι!8ειιτια ΡωεΗΜ.ιε

ξιιιιτ ε:: ιιεεεΠἰτατε εοιιεεΠ`α , ειπα ιοΡ:ια Εειιτατε 82 ρεπι

Παεια'εοΖι που Ροτει·αιιτ αὸ οΒεἔιετιτιαιιι εεεΙεΠα: Τιιι·οφ

ιιειιίιε. Πι·ιόε ειιπι πει: οΒεεΙιι·ειιε εεεΙείι:ε ΠοιειιΠ ει: ω.

Μια άιίΐοιιιτιοτιε ιιιιινει·Π Βετο δέ ΙιοιιιιιιιΒιιε οὸιΒιΙια Ρει·

Ρει:ι·αΒαιιτ. Ε: Με ιιεεείΕτατε ΠοΙειιΓειτι , ε1ιιιΕπι ειι!ι€εΒαιιτ,

Ραίὶοτειιι εοιιΙΙιτιιιτ τεπιΡοιταΙἰτει· 8: Ρει·ίοιιαΙιτει·.

Ιτειιι οΒιιειιιιιτ εοι;ιεΠιιιιιι (Π. 1. 1. 1 ΧΤ 1 , :μια ιο εο Όσα

ΙειιΠανοεατιιι· αι·εΙιιειιιΓεοΡιιε , 8; όιειτιιι· ιτιτει·ΓιιιίΤε ΒαΙάι·ι

απ απο ειιισΒιιε ΠιίΒα8απειε. Παπ οίιιιι:ιιιιιτ Η ο Ν ο ιι πι: Μ

Π. τρια ΠοΙειιίειιι νοεατ ατεΙιιεΡιΓεοΡιιιιι ιιι όιιαΒιιε εΡιΠο.

Παω Ια!ατατιοιιε. 5εά ι·είροιι8επιιιε φαι Δε εοσΙειιι ΒαΙ

άΠε0...... αυτι απο ει: ι·ιεεεΠιτατε ΗΜ: όιΓΡειπΓατι1ιιι 3 ιιτ ΓιιΡτα

ΡτοΒανιιιιυε, εΙι.ια: ιιεεεΠιταε εεΠατ ΙιοεΙιε.

Ιτεπι οΒιιειιιιιτ ΙΝΝΟ€ΕΝΤ1ι1Μ Π. εμιι θαιιι=ιιιοο

ΜΦωεΡιΓωΡει ΒοΙειιΠ ιιιάιιΙΠε ΡαΙΙιιιτιι , 8ε απο ν οεαε α..
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©πὶεΡἱί6οΡι1ιπ , 86. :ιτπιποπετ , πε ειιπι Γιιθ`ι·εεειπειε Με νε

:Με ω εοπεΗπιπη 86 πι πο. επιΠοΙε @και ΤιιηοπεπΙεπι

ΓιιΡει· εσ.ι1Π1. Με. Ιτειπ οππειιιπε· Ο .ε π. εε τι π ιι Μ: ΙΙ.ν επι

ειππάεπι ΒοΙεπΙεπι νοεειτ ατεΙιιεπιί6οπιιππ , 86τι;!ε εειάεπι

επιιΓο. πω: Βοπππιιππ Τιιι·οπεπΓετπ. 5εεΙ ι·είροπἀεπιιιε ,πεσει

Ιι:εε ιπάιιΙεεπτπι @Επι Με ει; εοπί`ε ιιεπτιπ Ρι·εεάι61:ε πεεεΙΤ

πιω 86 ΡετίοπειΠε Με , Πειιτ πι ΓιιΒΒεπιιεπτε Γεπεεπτπι Μιά

Π; πιειπιίεΠε ειΡΡετετ , 86ἱ Πι εειπΓει. εοπει·ονετΠεε Ριπεί'επτά,ε

Ρετ εαπιάειιι ίεπτεπι·5:ιππε Μπα. _1: ο τ

Ιτεπιοππειιιπι: 61ιιοά 6επιιεπιπιτ Γιιδι·σεαπεοε εεπιιπ Ροβε

Γεπτεπτιειπι Ε.ιιεΠ 3 οιιοεΙ ποπ πεε:ιπιιιε. Ιπιπιο ιπ ξιοε Π1πί.

ππιπι εοπτιιτπειει:ιτπ 86 ιποπε6Ιιεπτπιπι·εοπττα Κοιπο.πο.πι

εεεΙεΠειπ οΠεπόιιπτ , ειπα ίιιδι·α$επεοε ποΠι·οε , ει: επ απ.

:ίοΙιπ:οε , ειι&οπαιτε ιιΡοΠοΗεο. νιΠ Γιιπε εειωεω ετοιμα Τα».

τεπωιπι πιω , £οτπΡεΠεπτε5 εοΓάεπι ει6ι·Γιιαπι οπεάΞεπε5ωπ

1:ι1αιΙι Ροτεππα , Παπ: πει· τεΠ;ιπιοπιιιιπ εοπιπι Ρι·οβατιιτ,

επιπειωπι ΗοεΙ 3 επι σπα:: Γε νιὸ1Π`ε Βι·ιοεεπίετπ 86Τπε..

εοι·επίεπι εριΓεοΡω ]ι1τ61τε Π8εΠι:ατεπι Ι)οΙ€πΠ εεειεΠεε 86

Ο π. ι νε κι ι ο εΙεδι:ο , 86 6:οπι€8 Ευ. ο ο εοιπποπεπο.τ εἱε-οιια

Με: 6!επεΙπιπτ @πανε , επι Ο π. ιν ε κι πε Με εΙεέ)ιιιε .ΡοΠ:

ίεπτεπειειπι πω. @ι ΙιιΕΈπιεει.πει Ρο.ιιΙο ΡΜ: κενεεΠ Δε!.

εοι· , :ιό πω τεεΠετιιπι:, δε Ρετ Πειει·:ιεΙππι 6Ιεβ1ι:ε.8ενο

τιοπεποΕπε οπε6πιιπτ. · ε ο _ ; :

Ιτειπ οΒιίεΙιιπτ Αάι·ιαπιιτπ εοιιι ΡειΙΙιιιτπ ἰπὸιιΙΠεΗιτεοΝι

ΒοΙεπΠ , 86 ειιτπ νοεο.νιτ σ.ι·επιεπιίεοπιιιπ , 86 ΤιποπεπΓειπ

εΙαινπ: ἀθ ΓιιΡΓνο<έ:ιπειε , 86 ει Ρι·οΙιιΒιπε πε 5πι:ει·ιπιιΡΓιιπι

Ηιιεοπειπ νε! πι” εΙει·ιεοε Γεπ:εππο. ιπεει·εΙιθ6ι νεΙεπεοιπ..

επιιπιεσ.ποπιε ιιΠ8. ι·ειτιοιιε φενετε Ρτο:Π1τπετετ , 86 ποπιιπειι:

1)οΙεπίεπι ο.:επἰεΡἰΓεοΡειτιιιπ π] Γο.Ιπωτιοπε ωμιαπω επι

ΠοΙ25 86 Με ει6Ιεπι Ηιι ο οι” Ιιεεπτπιππ εκεοιππιιιπιεειπ

ὸιοιιεπιΙὶπετ με νιοΙεπτι:ιππ ιιΓιιι·Ρειπτεπι Με. ΠΠ ει:επιε-·

Ρὶίεοπειτιιε 586 Ρτεεε1Ριτ οιιιοπίδ:ι.πι ΒειτοπἱΒπε_ Βτιτειππισε,

πι: ει οΒεεπειπτ πιοι·ε επιτεεεΠοπιτπ Πιοτιιπι. 5ε6ὶ :εΓΡοιιεὶε

πιω , 61ιιοό Με πΙεπιτπάιπε ΡοτεΠειτιε εΠ ιιΠ1ε ιπ Με μπε

πω ιπνετεειιπόειπι 86 ππΡοπ:ιιπο.τπ ιπίπιπτΠιιπ ιΠιιιε ΠοΙεπ

Πε , Ρετ ιπειιάειειο. , 86 τειειτ:ι νεπτει:ε 6ὶε τοκ Γεπτεπιπε πο..

ΜΒ , πω: πιιΙΙ:ι πιτιοπε Γιι·Γρεπάι Ροτετ8.πτ , εΙε @οτε ῇατπι

ως) [ΑΜΠ , 6ἱε ΡοΠεΠὶοπεΠιΙΠεᾶιοπὶε , ι·ενεεεπποε , 86οΒεπ



15ο ·'Α-ΟΤ.Αε ΨΑΚΙΑ

όιειιτΠε , ειιι:ιιιι ΡΙειιε 86 ειιιιοιιιεε ιιε1εΡτο. Πιει·ετ ΤιιτοιιειιΠε

εεε:ΙεΠει Πι ΒοΙειιΓειιι _ δ( εετει·οε ΘΡιΓΟοΡ08 Βι·ιτειιιιιιεε. @ιι-σει

ειιτειιι ίΑόι·ιιιιιιιι ετιίοΙνιίΐε εΠ6ιτιιι· ιΡΠιτιι Η τι ο οκε Μ τειπι

με εΡιΠο!ε-ιιιιΙΙ:ιιιι ?σκίσω , φαω Ρετ ΡΙι1τεε τεΠεε Μ

νειΠε Μαι. Ιω. ειιίει·ετε ιιοτειιιεΙα εΠ: @Μαιο , τετ Πιει·ιτ

Πιεειιι 13 , εειιιΠι!ιε , 86 τει·ιιΡοι·ει.Ιιε. 8Ρεεωιι ειιιιάειιι πιστε

τιιι· ιιιει.ιιιτείτε ειιιιι τ:ι.τιτιιιτι αει οΒεειιειιτιει. ιιιτει·όιδτι 86 ειτ

εοιιιιιιιπιιεειτιοιιιε ιΡΓιιιιι ειιιΓοΙνιτι ιιιιειε 86 οτιιιιειιι :Μακη

ΡοτεΠ.ιιτειιι ιΡΠ Τιιι·οιιειιΠ ιτεΓετνο.νιτ πι ΒοΙειιΓεπι ,καιω

Ρι·α:ειΡιειιάι , νοεειτιεὶι ω Γγιιοειιιιιι ,νιΠτειιιεΙι, 86 ΠιιιιΠ:ι,

@Παω ΠΜ, Πωσ. Μι Ιιοε ΠΜ; εο-ιιεεΙΤα τει!ιε ειΒΓοΙιιτιο,

πιτ Πο!ειιΠε νει!ει·ετ 1ιεεεεωιεωω ειεει·εει·ε , τιοιι ετ Τατο

ιιειιΠε ε:οιιιιιιοειο ΡοίΓείΠοιιιι @οι Ρι·ιν;ιι·ετιιι· , Παπ ειε Γει·νο

-ειιεΙτιιε ,-ειιιι- ΙιΒει·:ιΙε εκετεετ ιιιειιειιιιιι , ε1ι1οεἱ ιιιτει·ιπι Πε 86

ειιιο.ιιτιιπι ω μωιειιιω ΙιΠει·ε ειεει·εειιειιιιιι ΙιειΕιεειτιιι· Ρτο Η

Βετο , τιοιι τεεπιειι Ποιιιιιιιιε...... ΤειιιΡοι·ειΙιε ετιειιιι Με,

νιειεΙιε:ετ-ειοιιεε ΤιιτοτιετιΠε νειιιι·ετ :ΜΙ Κοτιιετιε1ττι εεεΙε.

@Με , ι·εΓροιιίιιτιι.<ι, @μαι ιιοτ:ιτιιι· τοτιιιιι ιη ειιιίτοΙο. Αειτιο.ιιι

"Μ" Πι Πιιετ ·

Κατι οΒιιειιιιιτ ·τείΈεε ..ειιιι εΠειιιιτ φωτ! Δω εὶε εο.ι:ιοιιιειε

ΒοιειιΠΒιιε ει: ειπε αιρετιιΗ , 86 εκ Ρειιτε Βοιιιιιιι μια

ιι·ιτει·εΙιιιει·ιιιιτ ' ιι€οιιι εΙεθτο Γεω , ιιε Με Τιιτοιιο8 :κι σου..

Ιεει·ειτιρτιειιι Ρει·ειΡιειιει:ιιιι. δεσ! ι·εΠιοτιεΙειιιιιε ειιοει τειΠε

·Ριέο!ιιΒιτιο ιιοτι Πιιιττειέτει εκ εοιιίετιίιι· ωΡιω1ι , Ιιεετ ει;

Έιε.ττε ε:ιτιιτιιΠ- 5_ ε·ιιιιει 86 ειε Ρει·τε Βοιιιιιιι Ραμ: , ιιοτιτειιιιειι

@σε εοιιΓειιΠι ι·ιιιειιειιιιε ειιιιι αει Δε ειιιιοιιιειε Γεειιιιειιιιιι

ΣζτεΠεε 86 εοιιἴεΠῖειιιειιι εοτιιιιι 3 ιιιιιιιο Ρ>Ιιιι·ειΓεειιιιειιιτιι τε.

Πεε πιοίττοε Δ, ΡτεεΓειιτεινει·ιιιιτ Ηιι ο ο ιι ΕΜ Τιιι·οιιειιΠειι~.

Φδίεριίεορο· εοιιΓεει·ειιιε!ιιιιι· αυτι ΓοΙΙειιιιιι ε!εει·ετο εειΡιτιιΙΙ.

Όιιτιιει·εο @ο τειιιτιιιιι ειιιτειωιω ΡτοτιιΒειιάο , ειιιειτιιοι·

·ειιτειιι εοιιίειιΓετιιιτ ω ιιιιιιιιε , εμε ει·εε πείειιτο.ιιτεε 86

ε1ιιεττιιε Ρτα:Γειιτειτιιε , ειιιιιε ετοιιΓειιΠιε Ρτοεξ)εΠ ΠΜ ω! :ιτι

ιιιετιιιιι , Ρειτετ ε1ιιοὸ τειιιιιτ εοιιΓειιΠιε ΡΙιιτιιιιοι·ιιιιι , 86 με

εοεΙετιι Ιιει!ιειιειιιιιι εΠ: , εε: Π οιιιιιεε €0ΠΓθΙ1ΗπΕΠΕι ιιεε άε..

Βετ ιΠοι·ιιτιι ειιιοτιιιιι Ρι·οιιιΒιιτιο ιιιτεΠιΒι ειΡΡεΙΙειτιο. Νειιιι

επι Ρι·οΙιιΒετ , νισε Μπι” ριεειιιιιιειιτιε : ειιιι νετο :ι-ΡΡεΙΙο.τ5

νοεε “τω” οΡΡτεΠῖ. Ετ Π Με Ρι·οΙ·ιι.Βιτιο ειρΡεΙΙ:ιτιο εστι

ι σε νετιτειτειιι ιιιτεΠι€ετιιι· Με· ειΙιειιιιΒιιε ,νε.Ιειε που μπεις

' · Με
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:μπε επ πω: ειπε 1πτει·οοπτε , πε ω εοπεεωεπ εκεοππππω

εεποπὶε αιποπάε:ε 1πΗὶέὶεε ΠΜ ΡτοΡτετ 1ποΒεπ5επιπιω Ρετ

_πατεπ·ετ. Επεοωωιιπ1εεπ εωω ετο.πε ΠοΙεπίεε εΙει·1ε1 ΡτοΡ.

τα: ΙποΒεπΙεπτἰε.ω , Παπ Ρι·οοεν1ωπε Ρε: Πα:ει·πε Επεεππ,

δ: Ρετ εεΡεεε ποίΕι·οπ ΑΡΡεΙΙαπο επ1ω ποπ πεπετ ΡτοπεΠε

ΜΜΜ, σε Ρει·Γενει·ετ ω επωωε ωειπ1ίεΠο : ιπεππωε επω

Ροίὶωοππω ὰ εοπίεετπτἱοπε :επι1&πιπ κεεεΡειππι: ειιππ εΙε..

πιο δε Ρο πΙιιε ΠοΙεπίἱε ΡιιΒΙΙοε , 8ε οπο εμε ΒοΪεπίΪ5 εε.

εΙεΙἱε. Ρει!Επιπ ΡεεἰεεΙτ_.πΒ Απ:ὶεπο , πια Ρτοϋπτε. πιω πω·

τεΙΙεε ποΠ:τοε 86 πω· πω” Απι·πιπ1 7ωΙεπ:. ι

5επ οοπεπιπε πωπω πιιοπ Ματσε σεΡ1τοΙ5ΓπΙΓεε ίπεκππε,

ΒικιΠ Ει!ίο ίἱΒἰΠο Ιῖἔππτει: : πιιοπ πω πεεειπιπε , παω τε

εε πιιοε ωππειιπι: πιππιιοι: νν. πε Π1πειπο. Ο. ΨΗΠεπε,

θ. πω , Ηετνειιε πε ()ε.τι·πεΙ , πωπω: βιιοπππω πππΙ:ει·ἰ

πιιω Π8ΠΙπω π·αθεπω εΠε , Γεπ πππε πετὶτ πΠειτπω ποπ

εείΕππτιπ. Λε επιππππΡωδω τα εείπε εοτιππ (πω, ΗΒΗ.

Ιιιω·πποππειωεκει·εθειιω Μ ε πε τεπωπ ε.τεΙπεμΓεοΡΕ 8;

4:οπίτειόΙπω : ποπ τ;ιπιεπ πάω: πππΙτει·ὶπιιω. Λε Ηει·νειιε

πε Μ1π1πεο δΒΡθττι15 πε Βιιτεο πονο , εεΠεε εοπιω πΙεππε

πιιοππο.ω πωπω ειππΙεεππιιπι εΠε εΧτι·πέϊιιιπ πε ΓετἱπΙἱ:

ειτεπὶεΡἰΓεοΙπ 8: εοπΗ·ο.ε3επιπ χω ΠΜ πποπ1ίει·επε.πε π] εεω.

Ροι·ε = παω ιιπι:ε Με ἐΠιιπ εοπίτο.&πω , πω: ω ωειπε,

εποε πΙε1τ εοπίτπ&ιιω Με πω ωετἰπἰεπτ νε! πωπω πο

πω:: : ιιππε πτειπ1ίεΠε μια: πω: τοτι1Μπατι1&απ1 ΜΠΕ

Ρεπίπεππεω δέ πο!πως πιω πιιἰπεω ποταππιππ επ ω.

εεπτειή , πιιοπ ππΙΙιιε·τε(Με πετώ επνετίζι: π1επ @πωπω

ειππ!εεππιιπτ επει·ο.&ιιω ΐιπίΤε πε ΓειππἰἱεετεΙιὶεΡἰΓεοΡἰ , πΙΙΞ

πω ΗΜ εοπττεπὶειιπι:ὶπ τεωροι:ε. Ιτεω πεε ΜΙ π1εππτ πιιοπ

ὶπ ΗΠε Γετἱπἰὶε ἴιιἰίΪετ ΠεΙΙΙπω ππιπτει·ωιιω πε εοπΙ-εἰεπτἱε.

?Με πτεΙπεΡἑίεορὶ. Ιτεω πεε ειΗπιιἱε πἰεὶτ πε ὶΠο Πε;ΠΙο

ι·ειέΙ:ο , πποπ ΗπΠει: ΙὶἔΙΙΙπω επιιΙ:ει·Ιππω επίπιιΙΙ. Ιεεπι

πεε εΙ1πιπε Με πιιοπ :απο Ιπιοιιετπ: ΞΠιιπ εκ 1εοπεοΡιιε,

οπω Ι1ττει·εε ίπετιιπτ ΙἱἔἰΙΙετεε. Παπ πεε ε.Ηπιπε πω, πποπ

ίπει·Ξπε ΗΞἰΙΙατεε Ηττει·ειτ Με: ΠεΠΙο Μο., Παπ ποτειπππω επ

πποπ ΠΠ πω π1εππτιπ· Μπα £οτπρετε1τἱοπεπ1 ἱπτετ νει·ιιω

δ: ΓειΙ!ίιω , 86 ΓεεεΠΤε πιω , ὶπΓεΙΗ ει·επτπΡΕ , πεε επι:

3ιιπΙεεε , πεε πσίε Ρι·πεπ5&ο. τεεο8πονΙΙΓε ΡτοΒειτι1τ.

Καπ οϋπεΣππτ τείΕεε (πω πιιππ1οιιπτ επίπιπ Ηι1 ο ο Με π:

_ ¦ ν



πρ. ΑΟΤΑ νΑ11;ΙΑ! ε.

ί

1η Ρι·οίείΠοπε Μι. ΒιέΕο. ετεΙιὶεΡἰΓεοΡοώ4ΤιιτοιιεπΠ 8: εεε!ε.

Πα ΙΕ· νοαιΠ`ε ει·εΙι1εΡᾶΓεοΡυτιπ. δεά ι·εΓΡοπιάεωι:ε, ε1ιιοεΙ

οτ1πι1εε τείὶεε Μ , ειι1 εΙε Με τπετε:ἱενΙοε1υιιοτιῇτ , ασοεε

Με: εΙε ειιό.Κι15 (με ό1ειιιπ Γε ειιόΜΠε άΜ Με ειΙϋε , με..

τετ.Ι)εινἱἀ εΙε ΟειτοηεΙ , εΙιιὶ Γε νὶεΗΙΤε ειΠει·1τ. $εά Με φωτ.

ΓοΙυε εΠ: , ετεο ΜΜΜ.. Νειπι :είϊεειιοΙΜ νεα π. π. εΙ.Μυ ε

εΡἰΓεοΡιιε Οειεοωο.ηεηΠε ,Ο2ι1ἴτὶἀι1ε Ρι·εεΒγτει· Φ ]οΙπιι1ιεεε

Ρτεεϋγεετ..... ά1ειιηι:.Ηι1ΒοηεωτΈυΙΠε εοπΓεετετιιω Με εΡἱΙζ

τ:οΡι1ττ1 Βο!επίεπτε3 δισ. @των [στα ο»ικία Ντα/Βια· σοκβωπει

[Με.
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Πε Γιιωε6Ηοιιε ΠοΙετιίἱε εεεΙεΠε π! Τιιτοπεπίεω.

Ν τ: ο οπο” ι ο ε εΡἱΓεοΡι1ε $ει·νιιε δει·νοι·ιιπι Βεὶ πω

το.ΒΙΙΙ Παω Β Α πι· Η ο π. ο Μ Δ ο Τω·οτιεπΠ ει·εΙιὶεΡῇ(ω_

Ρο εῇιιί-ςιεε ΓιιεεεΠοτΙΒιιε εο.ιιοκι1εε ΓιιΒίὶἰτιιεικὶἱε Με Ρε:Ρε.

πιστη. Ι..Ιεεε Ρι·Ιωιιττι 8›ε ΡτεεεΙΡιιιιω ΕεεΙεΙἰεε Βιιπάεωεπτυπι

Πι: ιιοΙΡεωτιιε Πε1 ΗΜ” ] ε ε υ ε Ο Η ιι ι ε τ ο ε @ιτε ειιιοά

ώεΠ: ΑΡοίἰοΙιιε , ε1ιιἱει θιτιάειωεητιιω Ροίὶτιιπι είΈ Ρτεετει· εποε!

:Πω Ραπ 11011 ΡοτείΕ , (μισό. εί`τ Ο Η ιι ι ε τι” ]εε υ ε : δε

εικν:Ιιιω πωπω 8ε Γεειιιπὶετἰιιπι ΕεεΙεΠιε Βιιπάεωεπιτυω εκἰ..

.Με Βεα:ΙΙΕππιε Ρεττι1ε ΑΡοΠο!ι:ε , εοΙ ςΡιεω νετὶτειε Με : Τα

εε Ρεω.ιε , 8εΓωΡει· Μακ Ρεει·ειω εεεἰὶῆεΑΒο ΕεεΙείἱεω πιε9.τ11,

@Η Παπ ὰ ()ΙΜΠ;ο Ρετ;·ε. εΠ&ιιε ω: Ρεει·ιιε Β Ιω ετὶειω ἐ (ΗΜ.

Πο αιΡ1τε νοε:1τι18 είὶ αιμα 5 ΞΡΓο ΗΜ ά1εεκπε , Τα νοεειβε

Με Πε Με , οι: Ρετ Ι1οε ιιηἰνει·Π Βάε!εε ε.8ηοίσει·ειπτ , ε1ιιοά

ΜΙ ΙΡ στη τειτικ1οεπι Μ Έυπάεωειπατη 8: εο.Ριπ πκι]οτεε ε!ε.

Βε:4.ιπ εεεΙεΠετιιπ1 εειιιΓεε τεΪετι·Ι , τΙιιετἰιπιιε οι1ι1οεΙ ε.Β ΙΡΓο

το.11ηι18.ττ1 ὰ ε:·.Ρπε Ρι·1οαΡειΙ1 Ϊιιετὶτ ειιι&οι·1τειτε Πειευτιπισ ,

ΙΜ Γο τωπηι1επτ Με ίιιτιόειτηειπο ίἙειΒἰΙἱ Ηι·ωίτε.τε εοηΠΠειτ.

ΝοΕάεε:Ρο ε1ι11 Με: πκὶΙἔΜ Ιοειιπτ ε]ιιε 5ι1ΆΡΟΠΟΙΜι δεόε

τετιεπποε , ωειπτιβάτ εκ άεβάτο Ρ:ιΠοκιΠε οΠἰεϋ εΙε ιπιἰνει·ίεΙἰ

ΕεεΙείἰε Γεωεάο.Ιε τοΠετε , εε μμ ι·εΓεεει·ε , δ: τετη απο:

Ρεπτεε άε ηονο φι:εΠ3οιπιιιτι ειττἰειΠοε , ε1ικιπι αιιιίέε ειΒ ειπ

τηιιίε ττειθ;8.τειε , ΓεεΙ ΜΒΜ: Με :Μπήκε εοητετιτἱοτιὶε (ετιιΡιιΙο

τεπ12.ηετ1τεε ΡκΠε1ειΙ1ε Γειπετιεπε εειΙει1Ιο τεεωωει:ε. Με::
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εετετειε νετο ετιπΓτιε νετετεε δ: πιοτιετπειὲ, νετιιε πιτ τμχ

:Με , πω: ιπτετ Τιιτοπεπιεπι δ: ι)οιεπίεπι εεειείιο.ε νεττε..

Μπιτ ί Εεειειιαπι ποπ ιτιοτιιειιτπ ιιίοπε ω τω: πιοτιεττι:ι.

τετπΡοτε. εοπτιττιπιβειτ τ τα οιτειτπ νει Γοπιεπτιο.τπ εοπεοτειια)

νει ]πειιειο τεττπιπο.πειετπ Ροιι: ιπιιιτο.ε Ρτεεειεεείιοτυπι πο·

ιιτοτιιτπ ειτειτιοπεε , πω τειπόεπι οιιεέιο ιιιιο ]ο ΗΑΝΝ Ε

Ποιεπιι ειεέτο τα 5ετιετπ ΑΡοιιοιιαιτπ τιεεετιεπτε , τεττπιπο

ιιττιππε Επιττιππι τι Μπα τπετποτια(3 τε τ. εε ·τ τι: ο μι» με

τιωτττοτε τιοιιτο Ρωττο , επιπ το ποπ πιιι πιιπειοε πιιππε
Γιιιιιειεπτετ ιπιι:τιι&οε ι ο τοπ τιτωιοπε πετεπει:ι πιιΗΠεε τ

Ρειττετπ ειτεινιιππε εεε το: ΤιιτοπεπΓιε , τπ:ιπτιο.πτετ ιιτ ποιε

πιω ειε τε οποειιπιοπε τποτιο εοπτιπεετετ _ πατε ετιειεπι Ρετ

Γε νει Ρτοεπτετοτει ιιιοπεοε. οτι ΑΡοίιοιιεειτπ 8εοεπι πω

τιετετ , ποιττε 1ειιΓΡοιιτιοπιε. [οττπειτπ νει @Με τιετιπιτιοπιε

ιεπτειιτιατπτεεεμ:ιιτε.. Αιιοεπιπ ει: τυπο πω επι ιιοτπτπ τι;
τετωπ τοεετιετε Δεπτε.τετππω 1)ιεϊο ι€ιτιιτ ειεει:ο , ]ιιιιτιπο ,

Β.ειειιιι ο , δε Ητι οπι εαποτιιειε ι)οιεπίιΒιιε ειιπι ιιττετιε ‹ιε

οτοειιτιιτιοπε ιο " ιιιρετ Με ε:ιιιιιιι ΓΡεειιιιιτετ πιο εεειεΙιτι

Ποιεπιι ειοπεείιιε ; 86 τιι1εειτο πιιι: θο.ιιττιτιο ετιπεειι:ιτιο ,

δεἔποτετ , ]οιιαππε τι Βτπειιτιο εο.ποπιειε ΤιιτοπεπιιΒιιε 8ε

Θ;ιαίτετιο τιε-1ονιιιεο επιπ ιιττετιε ειε τειτιιιτιοιτιοπε τιεττιε ει:

τεππ τι τε ε1ι1επι έτ Τιιτοπεπιι «κατω τ ιπ ποίιτει ΡτεεΓεπτια

εοπιιιτοτιε , ιτε πεπτετ Ρετ πω: , ιπτεττιιιπι ετιιιτπ (Ρετ Με

ττε5 ποΙιτοε ττπ3ιεπτιετπ Ριεπεπι 8: Βετιι€πειπι ιπ ωπιπω,

Χ ειστε τιιετιιπτ ιιιπε 7 ιπτιε πτοποίἱτει ιπτειιεχιιππε. ιιιιι€επτετι

Ρπιτεπτετπ ΡτοΡοιιτιππ ει: ρειττε ΒοιετιΓιε εεειειιειε , (Με

ειιτπ εειτιετπ εεειειιει ιοπειιιιτπο τετπΡοτε τπετιτιπ Ροιιειιιο

πε τπεττοΡοιιτιεπ όιεπιτετιε , βαττ ει: @Με ειιιοτιτπιάαπτ

ιεπέι:οτπιπ δέ ειπε τετιΡω πΡΡειτετε τιετ:εισοτι το.τπτιεπι επτα

τετπροτιοπε Μετα· πιετποτιπ Ντεοπτ Ρο.Ρεε ΡτσετιεεεΠοτιο

ποίι:τι , Ρ εετττσιτικο τιιπε ιπ ειτειιιεΡιΓεοΡιιπι Βοιειιιεπ·ι

Ρτοτποτο , ιτίππι Ρο.ιιει τι 5ετιε ΑΡοιιοιιαι ΡοιιπιειΠετι ικα

ιειετπ Ν ι τ: ο τ. τι ο ε φαι Ρετει:ετιιτ ποπ τιιπτετιτ εοπεετιεπ.

όιτττι τ ποιο. ιιττετειε ΑΡοίιοιιε:ιε $εὰιε, ε1ι12ιε ΓτεεόεεεΙΤοτεε

ειπε ρττετιεεειιοτιοπε πιω. Ρειιιπιεπι ιπ μι ει εοιιτιτιοπε

ττειπιπιιίετο.πτ , ει ποπ ίεεετειτ ρτεειεπτειτι τ ποπ τ:ιτπεπ τιιιοει

Ρετεικιτιιτ πεεενιτ ειττιτείι`ε , τω πειττεε. ω πω ρτεειειιτι:ιπι

εοπνοεο.νιτ , τπς.πτιεπε Ετω.τ.οο πω: ετειιιεοιΓεοπο Τι1το-+

ν· τι
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πεπιι , πτ πι! ιπΓπτπ Γιιππι !επειτππι τταπΓπιιττετετ , εππι οπο

ετι:ιιιιι πππτιοε Γποε Πο!ειιίιε εεο!ειιτι ο!ει!:ιππτετ , πτ πττιίτιπε

ποΠτιε εοτειτπ το , αφτι. Ιτιποε οτιπΓει ιιιιτειττι , ειιιτοεΠετ Γε.

@οι ιπεττοπο!ιοιι π!επιπε ειππειτετετ.6 δοτιπίιτ ετιππι ιι!επτ

Ν τ ο ο τ. πο ε , ιιοπτ ει: :ιιιτ!ιεπτιοο ·ιπιιπε ειππο.τετ , 5πιοιιιο

κι τυπο τειιι Βτιταπποτπιπ 86πι:οτι ειπε , πτ ιε!επι Ρ Εντι

ΝΙΑΝΠ5 ιε!οπεππι πιιττετετ πι!!ὶοπιππειττι εοο!επιιτπ ει:

ιιτοπτιο ο!ετο !εππτππι ι ειπι Γοτιπτει πάει επτ!ιο!ιεττκ!οεπε

πιεπτο. ι!εΓεττετ , 86 επτπε!επι ΡεΙτιππιπππι ιτε. οτεπετε δέ Ι8τ.· .

ν:ιτε :ιο εεεετο ιπτειτπεπτο ιιι·τπειτετι ειποε! πιιι πιιΠεπτιι τι

:!ιΓποΓπιΠετ πετ εππιειεπι Ιεπο.τππι ττειπιιπιττετε ποπ πιω

ε!ειιΕτ. νετππι εοι!ετπ Νιτοπο ΓιιΒιο.το ε!ε τπεε!ιο ,οππι πιιπ

Οι Βο!επιιε εεε!ειιἐτ πι! 5ει!επι Αποιτο!ιοππι τιοοεΗιί!επτ,

!ιοπιιτ πιεπιοτικ ΑιιιιιΑπυε παπι. ειι!επι Ρετττπωιπο-°

πει!!ειιπι επιπ πτινιΙειζιο ειείτιπειπιτ : οποε! πειτε !)ο!επΓιε εε.

πω: πετ Γοτιπτιιιπ ·:ιπτ!ιεπτιοπιπ ποπ πτο!ιεινιτ. Ρτιττετεει.

ηπα! τεπιποτιιιπειο πωπω: Οιίτεινι Ι)ο!επιι εοοΙειιει: τιτ

ο!ιιειιιΓεοππε Ρτιπ1τιττετ , πιΓε ει! πειτε εεε!επι οοιππτοπιιτε

πετ Μετα: ειπε ι επι” ΜΑΙΝο :ιτο!ιιεπιΓοοπο τ!είτιπεινιτ

86 εετετιε ειιιΓεοπιε πει· Βτιτο.ππιτιπι οοπίτιτπτιε. -Οετετπιπ

επιπ ιιπιε!ειιπ ιπνεπιε Γε!ιοιε τεεοτε!:ιτιοπιε θι:Εοοπτ0

Γεπτιιπο εοπΓεεταπε!π8 ΓπιΠετ τι Πο!επιι εοο!ειιιι. πτεοΓεπτε

τπτ; ιπΓε ιιινεπε ιΙΙο πτοπτετ τπιποτεπι τετιιτεπι τεππ!ιο ,].

τππο δ. ΜεΙππιι ειΒιι:ιτειπ ιπ Πο!επιετπ πτοπιεπιΓοοπιιπι

οοπΓεετο.νιτ , τι 86 ΓποοεΙΤοτιιιπε ειπε ιιο.!!ει πΓππι ιπε!π!πεπε,

88 πιο.πε!απε επιΓοοπιτ Βτιταππισι: , πτ τι το.πιειπειτπ ειτο!ιιεπιιΣ

οοπο τενετεπτιιιιπ 86 οοει!ιεπτιειπι ει:Ιιιιιετεπτ ι πω: τιπο

πιππι πιιτ!ιεπτιοπιιι ποπ !ιειιιεΒιι.τ ι πετ Πτ!ιαπι $εοππε!ι !ιττε..

τπτ νο!πιτ εειοοετε. Ρε!ιοιε ετιιιπι τεοοττ!πτιοπιε Πιιιιπποε

5εοππε!πε Κ. Πο!επΠ τιτειιιεπιΓεοπο , ιπττιπιεπτο ιι!ι ιιιΓο το

εεπτο ι ειπα! τπεπιοτιιτπε θ. πτει:τ!εοείοτ πω: πτει:ι!εοειΓοτι

ειπΓάεπι Κ. 86 ΙιιοοειΓοτιιιπε ΓπιτπΓππι πιι!!ει οοποειιιΓ!ετ, π

οπτ ιπ τττιπΓοτιιιτο Ιιττετιιτπιπ ειπΓο!επι θ. ειιι:ιτπιπ ειιιτ!ιεπτι

εππι Γε !ιππετε ιιιτ:ινιτ ι εττιτ ει:πτεΙΓπιπ ι πιπππε π:ι.ΙΙει ει:

ΑποΓιο!ιεττ 5εε!ιε !ι!ιετπ!ιτο.τε οοποεΠιτ ι Ιιοετ πιο πιτιπε!:ιΓ..

Γετ ι πτ ει:!ιι!ιετε Γε πιι!!ειτεππε τεοπΓπτετ πε! ι!ιΓοιιτιετιι!ετιι

ππετιπιοπιο.τπ ι ειπειπι Τπτοπεπιιε :ιτεπιεπιΓεοππε ε!ε δπΒιε

ότιοπε ΠοΙεπιιε εεοΙείιτε 86 οπεε!ιεπτιο. πι! πεπτιτει ττιπτι τιππει
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ὶΡίἰιπι_, φωτο ι·:ιεάεεείΐοι·εε ειπε Γεεε-ι·ειτ £τΡο Ρι·οΡοιιι. Παπ

ετιειιιι ειιιιι ω ιττσι·ιε , ειιιειε Ρι·ιτιοιΡιΒιιε δέ ΡοΡιιΙο ΒοΙοτιίἱε

εεεΙε:Πετ άεΠιιιο.νιτ Ρι·ο μιίΗτιιε Ε]ιιΓ6ι€Μ εεεΙειιιιε οιιιχι Διακ

ειι·οΙιιοΡιΓεοΡιιιιι ιιοτιιιιιειιιε!ιιτιι , Παπ: Ρετ ΓειιΡτιιιιι ειιιτΙιειιτι

ειιιιι μια εο.ιιειιι άε:ιτιοιιΠι·ενιι:. Με φιφα: ιιιειιιοι·ιαε

Ρ Α. ε εκ Α ι.ι ε $€ει111άι15 Β Α π. ο κι 6:ο Βο!ειιΠ ιιι·εΙιιοΡιβ

εοΡ6 ὰ θΕΚΑΚΒΟ τυπο ΕιιεοΙιίιιιοιιίι εΡιΓεοΡο ειιιέΕο:ι

απο εωω ΑΡοίΕοΙιοκιιιΜιτιιτο ΡαΙΙειιιιι , ΡΙε:ιιιτιιάιιιειιι Μ

Με: οΗἰειι ΡειΠοι·ειΙιε ιιιόιιΙΠι , ιι: Βο Γεειιιιόιιιιι Ρι:εάεεεΙΤο

τιιιιι ίιιοτιιτιι 6οιιΓιι6τιιάιιι€ιιι ιιτει·ετιιι·.

Ρι·:ετοιοο. ιιι Γγιιο6ιο ὰ Βοιι:ιε τιισιιτιοιιεκ (Βιμ Χτο μι..

Ρο. εεΙεΒιειτα Κειιιι8 Β. Βο1ετιιιε ατοΙιιεΡιΓεοΡιιε αυτι άπο

σε ίιιΡδτηρ.ιι6ιε Με ιιιτστί:ιιιίΤε Ι08ιτιιι· , 86 ω ιΡΩιιιι τω

ταιτιςι1ετιι ειτειιιεΡιίεοΡιιε ενοαιτιιε. Η οιιο και ε ιιιι€ιΡει·

οιιιιι Ρια:άιέιιιιιι θ. τιιιιο Ειι€εΙιΓιιισιιΓοιιιοΡιίεοΡυιιι πιω

_ ςιιο.τιι 10€2τιιιΏ Πισω 86 ΑΡοίιοΠεει: 886Ηε νιωτιιιιιι άεΙΗ

Μπα , ιιιτει· ειΙιοε Ι6:Ριτιιι· Β Α ι. ο ιι ι ο ο ει·ειιι6:ΡιίεοΡο Πο

ΙειιΠ ΓοτιΡίἰίΪε 3 ιιι: ειιιιι ι·ενει€ιιτει· ΠιίειΡει·ε:τ , δ( ΙΡίΠιιιιιιι

Με: οΜάιι·α:. (ζώ ετιιιπι Β Α π. οι ι 60 ε τιικιτυοι· Γιιίΐι·2.
82116305 ΙιειΒιιιίΓε ΡτοΒιιτιιι·. Αὸ Μια ΐεΙιειε πιετιιοι·ιεε ΙΝΝο- Β

6:ειιτιιιε Ραμ. Ρι·εεάεεεΙΤοι· ιιοΠετ θ. ΠοΙοιιίοιιι ειι·εΙιιο Π'.

6:ο ατο δ6ίωΈτε18:1Ιιθο5 ειιιε π! οοιιει!ιιιτιι , εισαι ΡιΠε Ρο σε.

6:οΙ12:·Βιενιτ , @μια ενοεειίΤο , 86. π! ςιιιοιιιιιοιιι:ιιιι 6]ιιε ει:

ταΠὲ ειιτιιιε ιΓεοΡιιτιι Τιιτοτι€ιιί`ειιι , ιιτ ΓιιΡει· ΓιιΒιεόΠοιιε

@απο :ὶ Πο ειιίἰ ΡεεεΒ:ιτ ιιιιιιιιω οΠειιάει·ετ ε εΙεΠεε: Τιι..

τοιι€ιιίιε , δέ 6:ιάε:ιιι Ι)οΙ6:ιιΠ άτ: Αιετ€τιίι ΕΠΟΟθ ι ι·εί-Ροιιόε..

τα. Πι ειιιο ετιιιιτι ΡΜ: ιιιοιιιοι·ιεε Ο κ” ε ε τπτ” ειιιιισΙειιι

Ρωιικοποκω Γιιιιιιι Ιιιιιο6ειιτιιιιτι εΓι Γεειιτιιε. Ετ Παπ Επι..

:ια:·ιιιετιιοι·ιεέ Ι.υειυε ΡειΡ:ι δεσιιιιιιιιε ΡωαιοσεΠοτ ιιοΠει·

οοιιτι·ο. ΠοΙειιΓετιι εεοΙείἰειιιι Ρι·ο Τιιι·οικιιΠ Γειιτειιτιειιιι

Ρι·οιιιιι1εο.νιτ τ ΓειιιΡει· τιιπιειι 1)ο!ειιΠε α:οΙεΠει ιτι ΙιΒα·το...

:ιι ΡοΠ`οΠἱοιιε ΡαπιειιιΠτ -, ειιιιιι Παπ πι ΓαιΡτο ετιειιιι Μ:

ειεΙνετΙΞι Ραπ:: ιιιάιιέιο ΡοτΓΡΙειτιιτ εοιπιιιετι , οοιιοοΙΤιιιιι

ΕΠ: , ιιτ ΟΑυτιιιουε τσιπ: ΠοΙειιΠε ειι·6ΙιιοΡιΓεοΡιιε,

‹1ιι:>.ι·ιἀἰιι εεεΙε:Πα Ρτεεε:ΙΤετ ειιισιιι , ιιίιιπι ΡειΙΙει ιιοιι αποκτα

τετ , κια: @Με φαω Κοιιιο.ιιο ΡοιιιιιΊει ΓιιΒιικει·ετ. Παπ

ετιειιιι διο κι ι υυε 6:ιιιιι ω! Ο2Ρι1ειτιει8 Μακ ιιιεττοΡοΙιτιι

αΓΡι:ειτει:5 ιιι ιιιάιοιο Τιιι·οιισιιΠ ω:1ικ·ΡιτεοΡο άιο1τιιι· «τομ
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ΙιιΠΠε , ιιεε Βειιε άείειιάιΒε εαιιΓαιιι Βοιετιίιε εεειεΓια: , α

?πα :αει εοι·Ροι·ε , φαει αιιιιιιο άιΓεεόεβατ : ει ιιιιιάειιιι ΡοΠ:

ή ειιτειιτιαπι εταιιΠει·ιτ αι! εεεΙείιαιιι βαΡιιαιιατιι. Οι.ινειιιυε

ςιιοειι.ιε Ϊιιεεείἐοι· ιΡίιιιε εΪεᾶι1ε εοίό.ειιι ΓιιίΈια8αιιεοε , εποε·

θ. Ρι·εεείεεεΒοι· ειπε ΙιαΒιιει·ατ , ΙιαΒιιιτι 86 ιτι ΠοΙειιΙἰ ει»

εΙεΠα ιιιιιιιιιι·ανιε Παπ Ρει· ΡΙιιι·εε τεΙ'ιεε Γιιειαε εοιιιΡιο!ια,

τιιπι. Αάιεειι: φαμε Ραιε ΠοΙειιΠε , ειιιοει Ριοεείειι και..

Ροιιε Βοιι:ε ι·ιιειιιοι·ιαε Ευ σε ιι ιιιε ΡαΡα Ριπάεεείδοτ ιιοΠει·

«και ι·εεοιάαειοιιιε Β ιι ιι ιι Α κι: ιι ιν: (ῖΙαιεναΙΙειιίειιι αβ

Βατειιι ω ΓοΡιειιόαε ω" εαίεΙειιι εεεΙεΠαε εοιιτι·ονειίιαε

ὸείΗιιανὶτ , ειιιιιε ίεατιιτιιιιι Γει·νατε ιιοΙιιιε εεεΙεΠα Τιιι·οιιειι

Πε. Οετει·ιιιιι ειιιιι Η. ΡοΠιιιοιιιιιιι ΒοΙειιΓιε εΙεέιιιε ΡεοΡ.

τει· ιΙΙιτετατιιι·αιιι Πιαπι αΡοΠοΗεο Γε τιπιει·ετ εοιιΓΡεθ:ιιι Ριπ

ίειιται·ε5 ειιιιι.... εαιιτοι·ε 86 ειιιαιιιοι· ειπε ι:αιιοιιιειε ΠοΙειι

Πίσω Αιιόεεανιε , εΙι18.Π ειιιιι Τιιι·οιιειιΠ εοιιιΡοβειιτικ , εε.

εεΠιι: ι 86 ειιιιιιιε εοιπι·α Ρι·οιιιΒιιιοιιειιι εαιιτοιιιι 86 :Με

:Με ίειιίοι·ιε εαιιοτιιει , ειιιιι τιιΒιιε ιιιι·ιιοιιΒιιε Τιιτοιιειιίειπ

αάιιτ εινιι:ατειιι , 86 εοι·ι·ιιΡτιε τιιΒιιε Με εαιιοιιιειε Ρει· ω!

]ατιοιιειιι Ρι·:εΒειιεΙαι·ιιιιι 3 86 ΓαΙνο ιιιτε ΠοΙειιίιε εεεΙείἰαε,

° ἱιιται·ε ιιιι:ιιι&ιε Γε ίει·νατιιι·οε ει,ιοά οΒΙατα εἰε εαιτιιΙα εσπ

τιιιεΒατ , α ΤιιτοιιειιΠ αιεΙιιεΡιΓεοΡο ιιιιιιιιιε εοιιΐεει·ατιοιιιε

αεεεΡιτ.: (λεω αιιεειτι ιι1επι Η. ττεε ]ι1νει1εε ιιιειιιοιατοε

εοι·ι·ιιΡει·ιι: ε ιιιιἰ @Με αιεΙιιειιαεοιιατιιιιιι , αει ΡιαεΒειιάαπι

£οιιΪετειιε , τεπιο ΡιπΙιειιάαιιι ειε ιιιαιιιι ΙαιεαΙι εοιιθιιιιαιιε ;

εισαι εαιιιοιτ δ( Γοειιιε ειπε ειιιειιι Η. ιιε Τι.ιιοιιίε ιιεεεάει·εε

ειιιανει·ιτ αΐιωειιιιι ιιιιιιβειε 5 6]ιιοά ιιάειιι ]ι1νειιεε Γαινο

ΒοΙειιίῖε εεειείια: ιιιι·ε ιιιι·ανειιιιτε σ.ιιιοει ιάεπι Η. αόιιιτει·ί

1ιιιιιι ίἱεἰΠιιιιι 1ιαΒιιει·ιτ , εαόειιι Ραι·ε Ρετ τείΈεε τω» Με

ειειιτει·Ριβειέιιιτ ΐιιι·βε Ρι·οΒατιιπι : Αειιε&υιιιι είὶ ετιαιτι εποε!

Ιιττετεε ιιοιιιιιιε ΒοΙειιΓιε εαΡιτι1Π ίιιΡει ἱΡίἱιιε Η. Ρτα:&ιιτα,

- τω ς0ιιΕε6ιαε , νετα: ιιοιι ειἑειπ , ιιτΡοτε ιιι ιιιιιΒιιε ιιοιιιεια

Ρι·εεπιιττεΒατιιι· άεεαιιι 3 ειιιι·ι εΙεεαιιιιε ιιτιΠιιιιι Ιιαβει·ετ Πι

εαάειιι εεεΙεΠα Ρει·Γοιιατιιιιι 5 εε εαιποι Ριιιιιιιιιι Ιοειιπι Ρο.

τιιιε οΒτιιιεεετ. Ιάειιι ετιαιιι Η. ιιι ΡιοιείΠοιιε , φιαιιι_Γεειι;

αιεΙιιεΡιίεοΡο Τιιι·οιιειιΠ , Γε ιιοιι εΡιΓεοΡιιιιι, ίεά αιεΙιιεα

ΡιίεοΡιιιιι ιιοιιιιιιανιτ. Οει:ετιιιιι απο ιόειιι Η. Ρι·οΡτει· Ρι·α:.

φα». που ίιιιΙΞετ αΒ εεεΙεΠα ΠΡΙειιίἰ ιεεερτιιε _ ασ! ΑΡοθεο

11ωιπδετ!ειιι αεεεεειιι , α Ιοοιιιε ιιιειιιοι·ιαι: Α ι: ιι ι α ιι ο ΡαΡα
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Ρτιιειιεεείἑοι·ε τιοί!το ει!› ο!πει!ιειιτιο. Με , φαει Τιιι·οιιειιιι

ετε!ιιεΡιΓεοΡο ιιι εοιιΓεει·ειτιοιιε Μι ΡτοπιιΙει·:ιτ , ιι!ιίο!ιιτιιε.

δεσ! !ιοε ιιοτι οτιιιτ μια εειι!ετι1 Ρετ !ιπεπιε ιιιιι:!ιειιτιειιε

ε!ειιιοιιΠι·ιιτε. ιιι ειιιιι Ι)ο!ειιίιε εεε!είιιι επι εοι!επι Λάπα

ιιο Ρ:ιρο. ιιίἱιτιι ει!!ει Μπι ει: τειιοτε εοτιεοι·ε!ιω , φαω ιιπει·

ι·ε 8εΤιιτοιιειιΓε)ιιι :ιι·ε!ιπΡιΓεοΡιιτιι Βιέ!ειιιι ίιιιΓεε εοιιιιτε!ιο.·

απ, πιει ει: Μπι ιιε εοιιιιιετιιιιιιιε ΡοπιιΙει·ει. Νιιιιιιινει·ο

ΤιιτοιιειιΠε εεε!ε πε εοιιιΡοίπιοιιεπι φ18.Πιε!ειιι θι&ειπι ει·

.ιι!πιειτειιι ε!ε Ροιιτειιιιε , ιιι φα Ι)ο!ειιΓετιι εεε!εΠειιιι ία ει

@Με ι·ειιιιιιειο.Βε ε!ιεε!ιαιιι: , Ρετε:ειιι εοιιιιι·τιιειι·ι : επιφα

τα φα!. Πε Μετα ὰ Ρι·εεε!ι€το Ι.ιιειο ΡαεάεεεΒοι·ε πιο

πιο ειε Ετε1ττιιτ11 εοιιιι!ιο Ρετ Ιειιτειιτιιιιιι ε!εΜπιιιιι : μπε

.Βο!ειιίιε εεε!είιω Ρωιιωιω εοιιιΡοί!τιοτιετιι 8: Γειιτειιτιειιτι

εει:ιιιιι που τει1ετε ε!ιεειπε , 0ιιΠι ιι φι πι ΠοΙειιΙι εεε!ειιιι

τιιιιε Ρτ;ι:Πι!ετιι8 8ετεΒε1τ οΗιειιιιιι ε!ο!ι1ττι αι!!ιι!ιιιιβετ δ:

Εωικ!ειιι, ιπΡοτε φι απο ιιιιιι επ! (38.Ρι1ε!τι:1Μ ιιιετι·ο ο!ιπι

ειΓΡιτιπετ 3 ιιι!ιι! ει! εοιιιιιιοι!ιιιιι Πο!ειιιιε ει:ε!εΠεε ε. !εεει..

νιτ 5 ειιιιι ΠοΙειιίιε εεεΙεΠ:ι Ρτεε!ειιε ιο ειιιιτιιιιιεειοτιε 11880;

:ιι ηοιι ΒιιΒει·. Ιε!ειιι ειιιιιιι Λεω ΑΝ!18 Ρι·εεε!ιέιειιτι εοπι

Εοίπιοιιεπι οιιιιιιιιο εειίέ:ινιτ , 8: εο.ιιι εειιΓιιιτ νιτεε ιιοιι Βιμ

εκει ειι!ετιι Η. Ριι!!ει ιιΜιι ιιιάιι!ἔειιε , εε Ε.. τιιιιε ε.ι·ε!·ιιε..

ΡιεοΡο Τιιι·οιιειιΠ ΡπεειΡιειιε , με ειιιιι εο ιιιΡει· ιιιΠ·ιιιι€ει

:Με εοιινειιιιετ 3 ιιιπ ιιΓφε ει! ίε!!ιιιιι δ. Μιε :ιε!ιε Ριφι

Με εφε νειιτιιι·ιιιιι Ρ!ετιειιτι ε! ειι!ιι!ιιι:ιιι·ιιε 86 ι·εεεΡτιιι·ιιε

1ιιίιιτιο.τιι εΡοίΙο!ιεο Γε εοιιΓΡε&ιιι Ρτα:Γειιτατει:: ιιιτει·ιιιι

ειιιτειιι- ιΡΜιι νε! ε!ετιεοε ε]ι1ε εκεοτιιιιιιιιιιειιτιοιιιε νε! Μ..

εεωιειι Γειιεειπιιι ιιοιι ιεεΓιι'ιιιιει·ετ ε1.8ετ8.νετε. Ιτει·ιιιιιι πω»

ιι!ειιι ΑΙΗΜΑΝιιε τι ίεΡιιιιτι Οιιπιιιιιιι 5:ιτι6ιοι·ιιιιι ειτεινιιε

Ρει·τειιι εεε!είιεε Τιιτοιιειιίιε , Βεειιιτιἀειιι Η. ΐτεειιιειιτει· πι

Με Ιιττειιε ει·εΙιιεΡιΓεοΡιιιιι ιιοιιιιιιενιτ , φα! εκ Γει·ιΡτιε ει»

ε!ιειιιιειε Ραπ ειιε!ετιι ι!ει·ιιοτιί!τεινιτ. ΙιιίιΡει· !ιοτι:ε φωτιε

ι·ια: Αι. ε Χ Δ. τι 13 ε ιι Ρα Ρε Ραεε!εεείεοι· ιιοί!:ει· ειιιιπ!επι Λεω

ΠΗΓΗ Ρτκε!εεεΒοι·ειιι Πισω Ροί!:πιοε!ιιιιι ιτιιιτατιιε , ιἔἱἔ!ι1Π1

Η. ιιοιτιιιιο.νιτ :ιτεΙιιεΡιΓεοΡιιιιι 3 86 τε ιιοιι ίο!ιιιιι Ιειιιε! , τω

ΓειτΡιιιε ι δ: τειιιε!επι Ρει·ετιποι·ιο ενοαινιτ , ιπ εε! ΑΡοίιο!ι

απο 5εε!ειιι :ιεεεειειεε , Κοι.ι. εφε Βο!ειιΠ θιθεω (Η

Γιιθτα8:ιτιειε ι·εΓΡοιιΓιιτιιε. ΑΒει·ιιιι: ετιιιιιι ιε!ειιι Α!ειιειιὸετ

ιη !πτειιε Με , Παπ ει; ιΡίοιιιιιι ιιιΓΡεειιοιιε μπει: , φα!

έ
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ειιότιιτ ΑισιιτΑ.Νιιε ΡτεεειεεεΠοτ ιΡΠιιε ειιικίι:ιοτιεττι ΜΡ,

ουτε ιτιτετ ΤιιτοτιειιΓετιι 86 ΠοΙειιΚττι εεειεΠιιτ Ρετ Γετιτειι.

τιο.ττι τετττιιιιειτε Πιετ:ιτ , εεΡεττιτ τεττειέτειτε : ιιτιειε νοιειιτ

ΡΙειιιιιε ΠιΡετ εειιιΠι ιΡΠι εοειιοίεετε νετιτειτετιι , ειιιιι ιιττε1ε1ης·:

Ρτιττε Ρτ:εΓειιτε , έι Κο τι.. τιιτιε ΠοιειιΠ εΙε8:ο τεΠει τεεε.

ΜΒΜ ιιιειιιείτοε, 86 εὶεΡοΠτιοτιεε εοτιιτιι ΠιΡετ ειιιιΒιιτάεπι

εε ιτιιΙιε ιιειττιιΠΠετι θ. τιιιιε 5ετιοτιετιΠ Η. ΒιιιοεειιΠ 86,..

ετ Μι δ. θετιονεΠε, 86 ....Βεεε.ιιο ΒειοεειιΠ τειιτι τείτεε,

ειιιοε ιΡίε τεεεΡει·ειτ ΠιΡετ Με ειιιιιιιΓειειιιι ετιΡιτιιΙιτ τωειιειι.

άσε, φωτια εΙιοε εε εΙτετιιττα Ρεττιιιττι ιιιειιιεειιειοε, τεει

Ριειιειοε , 86 ο.ιιειιειιειοε , ΠιΡετ ΡοΠεΙΠοιιε ιιιΡιε6ιιοοιε , ιο

«μια τε τι: Π·ειτει· ετεΙιιεΡιΓεοΡε εΠε ειιεειιειε , νει ιιΒεττετιε

ιιι εμε Γε ιειεττι Με ιιιτειιιιτιιτ εΙε6ειιε , ΠιΡει· ειιΡιτιιΙιε εει·.

τιε εοπιιιιιίετιτ. @πιο Ι..ιι6:τιιε ετι:ι.πι ΠιεεεΠεοτ ιΡΠιιε ιη

1ιοε ιττιιτετιιε Ν. ΟειιοιιιειιιετιΠ Πεεετιο Δ. Πε νετετι Ροιιτε

ειτειιιειιεεοιιο ΚοτιιοτιιεἔετιΠ , Η.]σ.ιιιιειιΠ ΡτεεΡοίιτο δ. Με.

:ιτε ειε (ΣεΠεΙΙιε Ρετ Πιειε Ιιττετειε ιεΙετιι ιιιιιιτιιειτ. @ι ιιιιιτει.

ιιιιιιιειιιτιιιιι ΑΡοΠοΙιειιιιι ΡτοεεεΙειιτει τεεεΡετιιτιτ τεΠ:ετ Πι

Ρετ Ρτειτειιότιε εεΡιτιιιιε ιιι6ιιιέιτοε ὰ Ρ:ιττιΒιιι, 86 εοτιιιτι τω..

ΡοΠτιοιιεε τεειι€ειιτεειτι ετιΡω , ΠιΒ Πε,ιΙΙιε Με οτι 5εξιετιι

ΑΡοΠ:οιιετιιιι ττειιίιιιιΓετιιιιτ. Ε:: Με ει· ο εοτιεΙιιεΙειιε Βο.

ΙειιΠε εεεΙεΠε ΡοΠιιΙει.Βετ ,ο ιιτ ειιιιι ιο τι εττετιε Π:ττιΡει· ΡοιΖ

ίεΠιοτιε ΠιιΙΤετ , ειιότιιτιι εΙεέτιιιιι Ρετ εΙΠεεΠιιι·ιι ΠΙιιιιιι πο

Πτιιιιι ]ο το ει: ε Μ ΤιτιιΙο 5. Ριιειειιτι:ιιιειε Ρτετιιγτετιιιιι ε”.

ειιτιο.Ιειιι τιιιιε ΑΡοίι:οιιεεε δεειιε ιεεειτιιιιι ειι&οτιτο.τε εΡο

Π:οΙιεε εοτιΠτιιιειτιιτιι εοτιΓεετειτε ιιι ειτοιιιεΡιίεοΡιιιιι , 86 ει

ι.ιΓιιτιι ΡεΠει ειιτειτειιιιιε ειε ΓοΙιτο. 5εειιτ ΑΡοεοιταε Βειιιετιι

πειτε εοιιΓει·τε. Οετετιιιτι εκ Ρειττε ΤιιτοιιετιΠ5 εεειεΠω Με:

εε' τεεόιέτει. ι·εΓΡοιιΠιττι , ειναι ειιτιι οΙ·ιιιι τοτε Βτιτειτιιιιει.

:οι ετ εεεΙεΠε ΤιιτοτιειιΠε τετιιοιιετιι τιιεττοΡοΙι Για Πιιιιε..

έτει , Βτιτειιιιιιε τειιιειεττι εοιιττε ι·εεετιι Ρτετιεοτιιττι , 86 με.

Ρτιιιτιι Πιιι εοιιΠιτιιειιτιιιιιε τετεςεττι , οεεειΠοιιε Βε:ιτι 5.εΜεο

Με ειιιοιιόετιι ΒΒοτειεειιΠε οτειιιεΡἰίεοΡι , ειιιι ειστε ιιι Ρετ..

@Με Βτιτειιτιι2ε Ρατετετιιτ ει6Πιιιιττι , ιτι ΜΜΜ εεειεΠει ειιπ1

ετεΙιιεΡἱίεοΡειΙιΒιιε ιιιΠειιιΒιιε τιιιιιιΠτετο.τ , ΒοιειιΠε εεεΙε

Πει εοτιττει Τιιτοιιειιίειιι ΠιΡετειΙιιιτιι ειιιτιοιιιτ 8.ΠιιιιιΠ6 : Μ

τετιιιιε νοΙειιτιιιιιε ΠΜ ιιονιιιιι ειτειιιεΡιίεοΡιιτιι , Πειιτ,τιονιιπι

τεεετιι ετεεινεταιιτ,ίαΓειτοτε. Πιιειε ιιοικε ττιειιιοτικ Ν16οΙ.Αιιε

Με
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μπει πεπεπεεείΓοι· ποπει· 8ΔΙ.οΜ οΝι εππε :επι Βι·ιεειπ..

πιει: ίει·ιπεπε , πποπ οωπεε επιίεοπι ι·εεπι ε]πε ίππτειιπππει

εΠεπε εεεΙεπεε Τπι·οπεππε ,. Ρετ πεεεεεε (Με ειπιι·εΠιε5 επ

πειεπε ε.ειππεπι , πε Η εοπεεπειοπιιε π εεε νεΠεε επ Με”

Αποποὶιεειω πείππειι·ει: , πε πω: ε εε Ιεπεε ωεεεοροΙιετι

Ρετ Με @πωπω πΡΡατετετ. Ιπ επιε εειειω πετεπε ππε

απ. ειπεππ Τπεοπεπίεω εεεΙεπε.ω ιιιεει·οποπω είΤε Ι)οΙεπ

πε εεεΙεπειε , παπα; Ρι·εεπεεείΤοεππι !ποι·πιπ πιππιωεπειε πε

ειεεωΡπε οτιοι·πω Ρειεεεε πιεεπεε _ πωπω Ετ ΕΕετιπιππα

ΒπΙεππ επίππιπ Γαιπεπε ,Ππποίπ Τιιι·οπεπΠε εεεΙείπι ωε(πτο..

ο π ε“πεε εε, εεοω επ ε, ιεπε ει: ιεεεπεει πιει: ει”.

ἔειΡίἰε]: πεεε(Βιιιπιπ εδ·ε ειππειειιε __ πε επιπ Ππι) επΓεε πω:

ωΡι ίεππετεπεπτ ,π δέ πιπιπι ιπ πεποεπε Με ειπιτεπτ , πεο

ειιππιτεεε ιπππε ιππιειπω πεεεεόπιεεπε ,πειτε Ρετ πιππιπιεπω.

Βι·επεπεξοι·πω πεοιππι πε εκεπιππι Ρι·ιοπππι πιεεπ:ιΈ: οίεεπ

ι:. ει πο πε ι επι Ρπετιπιπππ-ε ε επεει·ο οιεειππω

πιιΠε.τεπιιε πΡΡε!πιι·εε ,ι πποπίππε Γεειρτε. Κοιπππο[:·ππι ποπ-

επἰεπω , πι12 πι πεεει·ιτιοπε μπει ειπε ειπεεεεΙΤοι·εε πω

ΡεἩεπε ,_ πεπιπεειἔ 5 ειιωάιπ πεεπιπ 8 ι πι ο ι ι 8ε Αοιιιππι

πιι πεειιιιε·ιπνεπ_ι εε ππο ΒΕ ε·ι·ον ει ει: ο πε ιι ιι ΕΜ ε ιι ο

ΡίιΞεπεεεΗοτιππε ειίπιππειιι 1ξε ετ ι π Τι ει ι , Πεπε ΓεειΡΓεωτ πιο

ιι πι. π ει εοπεε ι εε. πεεει·εει οι-ιΑΝΝεε ει π τω.
πεεεΒΕι· ποθεεε επιίεοπιε-Βι·ιτεπππε ιπεεεπππε , πιπ ΡπιπΡεε

εΙεπεε Τπι·οπεππε ι·εππετεπε ΓιιΡει· οπιπιππε , πω: Τπτο

πεπΠε επεπιεπι(εοππε επ Γιι:ιπι Ρέι·τιπεπε ἴπεεεοποΙιω ειπε

τεπεε, ποπεε παει πε ειιτιππι :ι Α ο ο ιεπιπ $επειιι εεε

εεπει: εε π. πε ιπιπεκπ εεξι)ίει εειπεπι ππιεεεπι·. Αππειειιε πιιοπ

Γ» Μπα ειπει:επε ε: Γε ίεπ·επτ ειιεοωωππιεειειοπιε Γεπτεπειω

Γιιπι:ιεεεε ,πε ει» οιππι εεεΙεπείπεο πεπεπειο επε ΓιιΓρεπίοε.

@ποπ πια εεεοι·πε.ειοπιε Σεπ παπα ίιιεεεΙεοι· Γιιιε ποπ

πιοππω ιπιιςειεπε , Γε ιιιΓει·ιπειε νετει·πω ι·επει·ι ε ειπει·ιιιε

οωπεε επιΓεοποε ΒιιεεππισεΤιιεοπεπΠ πεεπιεπιίεοπο πω

ῇεεεεε. Αππειεπε πιιοπ·επω επ επω ιπ Κεεπεππ εοπειπο

Γπρεπ ποε πιιεείπο πεπιεε. Μπι $-επειεπει·πε πε ΠοΙεπΓιε

ΡΓεππο-ει·εΙιιεπιίεοππε επω Με Ιππιεέπε Κεωεππ εοπειπο

ιπεεεεπεε , ποπ ΓοΙιιω ΓιιΡει·ποε , ίεπ πε πωπω. εει:ιιιι ι·είΣ

Ροπίπεπε 5πιιοπ πιπει πιιΡΙεεε εοπεεπιΠε, επω δε οπιπεε

επιίεοποε , πω ει εππεεξετεπτ , ειιεοπιπιππιεειειοπιε ξεπεεπειει

π ι



16ο ΑΟΤΑ νΑετΑ Ϊ

1Ποοεανττ 5 Πε ΓετΙτεετ ετ εεε Ρετ·αεεεεττ: ιΠντειιτε οΠϊετετε,

εεε αεεΠτειπ , εεε εεπτε Βεττεετεετε ατεετττατετε. ΤαιπΙετιι

νετο εετττ ετται1εε Ρατττετε ΓεΡει· Ιιοε εοτατε ΓεΙτετε τεεοτ.

εταττοτΠε θ εε ο ο τι τ ο $εΡτττττο ΡαΡα Ρτεετἱεεείεοτε εοΠτο

οτεττεε ΠττΒαΠεε 5 Μου Γειιτεοο ε: εε ΡοΠ: Ιοηεατττ εΠΠ

εεΙΠοττετε το Βοτττατπα 5γ-ι·ιοεο, επταεεε Ρατι:ε Ρτα:Γετττε,

ε: €ι1εΓ8. που Με τειιΙτο ΙαΒοτε ά1ΓεεΠα , εοιπτα ΒοΙεετετε

εεεΙεΠατττ Γετιι:ειπτατε ΡτοτττεΙΡαντι: , ετ, ιΠΠ Γοττε Βττταοοτ

α Γεεῇεεὶἱοεε ετεΓάετττ εεεΙεΠε Γε ΡοΠετε: αεττιετπτεα 8εότε

ΑΡοΠ:ο1τεπ 2εθ;οτττετε τεετἱ , ΤετοττεοΓετε εεετεΠ:ιτε ετα-

ακτη Γεαιττ 8: τεεττοΡοΠιε τεεοΡεοΓεει·εετ , 86 εατττ , φαμε

ε!εεεε τττει:τοΡοΠταεετττ , Γεωεέττοεετε 8ε οεεεεεεττατε Τε..

τοττειιΠ αι·ετττεΡτΓεοΡο οεεωω, εΓε ΡαΙΙετ...... Εεεε: Πο

2τειαΠ εΡἰ&οΡο τεΓετνατο ε Πε τατεεε , ε: ττεΠεεΓεεεείεοτετ11

εῇεε ω. ετΡεττα·τετε ωηετωοειετΡωατω Γεὸ απο 1ΡΠ εεατιι

εετει·τ εΡτΓεοΡτ Βι·έταιττΠαε Πιο ΤιιτοττεεΠε ατ·ετΠε ὶΚοΡτ ΠΊδω

ΒτΠ:εττο ΡετΡετεο Ρεττττατιετετττ. ο Αά οεοά Με τεε εο8ττοΓζ

εεττεΙετε , τόση Οτωεοοιιιυε Εεεςατοε δεεΠε ΑΡοΠοΗεω

τη Ρτοντεετατε όεΠτοανττ:, ε1ετ εοττετεεατο εοττε1Πο Χατπο

Με , αεετττε Ρτ0ΡοΠτίε , απο ΠοΙεηΠε εεε.ΙεΠα εεΙΙετε αά

Γεω ε!είεεΠοετε ΡτεεΠάτειτ1 ΑΡοΠοΙταε δεεΠε ΡττνττεΒτεττ1 τη

όεΧτίεετ, Γεά ε1ε8.Γόεττ1 Ιταει·αε Ροττεε ω τ1οττ1τττε ΑοΜΑΝΙ

ΡαΡαε εοεΓεε1αε, ετεαε Ρ. ΟΙεττεεε ΠοΙεττΠε εετ:τΠτττε, τΡΓο

αεότεετε ο: ταεειπε , τη ΙεεεεΠο Κοτ11α.τ12 εεεΙεΠαε.... Γε

Μετττττεε Γιιετατ εεΡε:1Πε , 8ε οεαε τεΙεττι ατπτΠεε ΓαΙΓαταε

εΠε το νετ·ΠεεΙοΐ , το €1εο εε άαττοττε ΡαΙΙε1 ΠεΒατ τττετ1ττο _

εεεοεττονττ : εεοό Ο τι τε ο ο κ τ ε ε Γεε εοτιότττοττε Πατεετατ ,

μια: ειιτενετειπ οι ΠτττΡ!τεττετ· όεΠΠΠ·ε , ΓετΠεετ ετ πατε τόεττι

1)οΙεττΠε, οεατττ εετει:τ εΡτΓεοΡἰ Βτττατ·ττΠεε ΡετΡετεατε ετετε

εεΡε Γεο]ε&τοεειε 86 οοεεΙτετ·τττατττ εκτιτοετεοτ ατεΙΠεΡΙΓεο..

Ρο ΤετοεετεΠ , ε1εοό Ρτατἀἱᾶεε Βο1εττΠετε τττατπε άτέΕτ Οτεεο..

:Η ΡαΡαε ΡοΠάατετττ τεεΠετετττ ΡτοττΠΓετατ Γε Γαάετετε.(ξιαετ

ντε αετετττ Ρτικότετοτειε ]οι-τΑΝΝτε , Ι..ε ο τ: τ ε , θτιεοοεττ , 86

!.εΡατοι·ετε ετεε Ρατε εαοετε αετΙιετπτεα που εαβετετ , εα τα

τεεε αετΠεεττεα εΠε Ρετ Με:: επετττοι·εε ΠεεΑΝι Π. αετΙιεττ

επειτα άεπτοττΠτανττ. (Ξετττοττε ΡοΠτεοόετε Κ.ΠοΙεηΠε εΡτΙζ

εοΡεε τεετττοταττ ΠτΒαετ ΡαΡω Γε εοπΓΡεετετ Ρτα:ΓετπαΠετ , τε..

·τατι1ε111:0 Πττεανττ , ε1εοά Ρτεεό1έτεε θεεεοετεε ΡτεεεεεΓεοιή
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δ

ε]ιιε Μ". φει·ιιιιοιιιο. Τιιι·οιιειιΒε εεοΜιειε μια ιιΐιιιιι εοιι2

εεΒοι·ο.ι:5 5: εειπιειι ιιτ Η €τιειττι Βοι€ιιίιε €εεΙείἱει ιιι αιιιΓι.

ΙἱιεοιιτιιΒει·εη ι1ίἱιπι μια ιιιΕιιΙ.οπιιιιιιε ι·ετιιιει·ει: , φα! Ρετ

ι:1ιιαΐάσ.ιιι Ιιττ€τειε θτ€εὅοι·ιἱ οΠειιά6:ιτε· ιιιτεΒ:ιτιιι· , ΡτοΡτει·

φοψΠιιιωικιιε ει μια ιιΓιιιιι ιικωιαι. Οοτειιιιιι ειιιιι

Κ. Τιιι·οιι€ιιίιε ατεΙιὶεΡιΓεοΡιιε σε! εφε Ρι:είοιιτιειιτι εεεεΠιβ

ΙΕ: , 8: φαι Ρετ ειιταιι&ι θι·εεοιιι Ιεεειτοε άεΗτιιτιιιιι Πιο.

τετ άειιιοπίι:ταβετ Ξ Μοτο Η ιιιιΔΝιι ε φ εοιιίἐτιἴιι Ρ:ιι·τιιιιτι ,

παταω τει·τιιιιιιιιιι Ρειι·τιΒιιε ειίΒ€ιι41νιι: 3 ει! φειιι Η φα Ρατ

τιιιιιι ιιοτι νετιιι·ει: > αιιιΓ:ι: Ϊικε Ροι·ιωΙιιιιι ΓιιΠιιιοι·τ:τ. Πωσ

Ται·οιιετιίΠ.ι:Ι τει·πιιιιιιιιι νειιιοιιτο , Βο!ειιΠνει·ο Ρα· ιιιιιι

τιιιιτι [παπι οικιιΩιτιοιι€ε ἴοΙιιιιιιιιο‹ὶο Ρτεκτειιάειιτε ιιιίιιιιε Ια

8ιτιπιο.ε ,. αιιιΐα εοειιιτε. , φ οοιιΠΠο ΐι·ειι:τιιιιι Γιιοι·ιιιιι Γεω

εινἱτ , ιιτ τω» ΠοΙειιΠε , φαω εστω εΡιΓεοΡι Βι·ιωιιιιιω Τυ

κοιι6ι·ιθιτι οι:ι:Ιε:Πο.ττι Γιωτη τιιεττοΡοΙιιιι ι·εεο€ιιοΓοααιτ , 8ε

εὶεΒιτιιιιι ει ιενειειιτιωιι εΧΙιιΒοι·οιιι: , ιιοο ιιΠο ιιΙτετιιιε τειιι

Ροτε Ροίι: Κο1.τ.ΑΝ13ι οιιιτιιπι ο.ό ιιίὶιιιι @κι ΠοΙειιΠε

εΡἰΙἐοΡιιε ει” πω:: 5 Που.: ιιι εφε ειιτΙιειιτιεο Ρει·ΓΡοιιιιιιιιε

ε:οι1τιτιει·ι. Ι επι εει8.ιιτι ΠιιιιΑκυε εΡιίεοΡιε Βιιωιιτιιοε Γιιαιιι

ίετιτειιτιειιιι όειιιιιιτιο.ιπ , Ρτ:ι:ο€Ριτ, ω: Τιιι·οιι€τιΠ Παπ Μ

εΙ:ιιοΡιΓεοΡο Πιο ια Ροίὶει·ιιιιτι οι»ωικιιι. Οιιιιι ειιιτοιιι ΡοΠ:

Μοάι1Π1 ιειιιΡοι·ε Μαι: ιιτιειι·ιοι·ια Ι..ιιειι ΡαΡειτ 8€0ιιη£Η

Μια οειάειιιι ΒιιίΓα π! ΑΡοΠοΙιεει: εφε ειιιάιοιιτιειιιτι , Ριο..

€ητα11τθ ΠοΙειιΠ εοεΙοΙἰο. ι ι·ονοαιτει Με: ιιτι·ειφε μια: Ρπε

Γειιι:ε , Ιειτιιιιι ιιΙο φάει» ΠτΒειιο ΙΒιιτειιτιειιιι Ρα· &ιιτειιτιειπτ

.α:οιιθκιιιανιτ ι 8: Τιιι·σιιιειιίετιι θα:ΙεΠατιι ΓιιΡ6τ 13016068 δ;

;ι;Ιιστιιιιι εΡιΙὲοΡοτιιιπ Βιιταιιιιια: ΡΒεώειιτιει Ρα· Μειιιιιιιι ω

νείι:ινιτι Ρι·:εοιΡιειιε ιιτ τιιιι·ι ΠοΙειιίἱε , φαω εοτει·ι οΡιΙΒοΡΕ

Βι·ιτειιιιιικ Τιιι·οιιειιίι οοοιεΠεε τιιιιιφειιτι Ρ:ΡΡ:ίε ιιιέττοΡοΠ

ίιιΕήειοει·ειιτ , 8: ει όεΒιι:ειιιι ΡΒεάιοιιτιατιι δε ιενει·ειιτιειιτι

οχωικι-ε £ι_η;1:€η:5 Με τειιτιειι ιιιοεΙειειτιοτιο ω11ιιΒιτει , ω:

Ο. τιιιι‹: ΒοΙειιίἱε ιιΡιΓεοΡιιε τετίιιοι·ει: ιιίἰιιιι μια φοτιά νι

νοκ: , 8: Κοιιιο;ιιο τε1τιτι1Μ ΡοιιτἰΗει ΓιιΒιιιοει·οι:5 Γθά Ροίὶ
ι Γιιπι ιιιιΠιιε Βοι€τιίιε €ΡιΓεοΡιιε επι ιιίηιιιιι ΡειΠιι οΓΡιι·ειι·στ,.

ίἔιιτ ιιι οΠειιΓο ιιοΒιε ιΡΠιιε ειιιτΙιειιτισο εοιιτἱιι6τιιι·. @ι

ετιειιιι Βιιοεειιίεε δ: Ττ€€οτ€τιίἔε εΡιΓοοΡοε ειΒ οΒοάιοτιτια.

ΠοΙειιΠε :ιιΒΓοινιτ , 8ιιιτ Τιιι·οιιειιΠ αι·εΙιιοΡιΓεοΡο ι·ενει·ειι..

τιαπι 8: οΒαιι€ιιτιειιιι ειιΙιιβετειιε ιιιιιιιιΧιτ : ειόιιεισιιε φαί

Χ η
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ο τττο.οττεττ εΠ`εοτ: ΑΡοΠ:οΗετ εοτττετοτοτ·ετ 5 Γετττεοττεττο_,

φωτο Ττττοοεοίτε Ρτείεττ·ετ το εεε, ττιττιοτ τοιβετει: 86 Εεεε.

τετ τττντοτττεττττει· οΒΓετεετττ. δεττοεοε ·(τΑιι. ΟοτοτττΒετοτττοιτε Βττωοοτ:ε , το Γεοτ:εττττεε οττΙΙετττεοιτε οονττιτεοττ

τω απο ρεεετεοτιττ· εττεεττττοοτ τττεττττεττ τ, Αττοετοτο ποσοι

ττετΙτετετ: 1ετττεοττ:ττο .φωτο Τιττοττεττττε τττ·ετττεΡτΓεοΡττε το

εοτττττιὸτᾶοτετττ τττττετττττοετ Ρτοτοτττετττετ. Ηετττε ειιττετο ετιτίζ

άετο Ι.τιεττ τί`ετττεττττετττ ΕιιεεΝτττε δ: .ΑΝΑ5ΤΔε1ιτε

ΓττεεεΙΤοτεε Μο ιιττ&οτττεττε ττΡοττοΙτεο. εοτοτττοεττττττ. Ε:

τττετο Ευ ο ΕΝΠ” τ·τιτατττ Ιτε.Βττττ εττεοτττοτττοτειιττοτττε Γεω

τεττεττττττ , φωτο το ΒοΙεοΓεε δ: ΒττοεεοΓεε εΙεττεοε Ε, τττττε

Τιττ·οοεοίτε :ττ·εΙττεΡτΓε.οΡττε ΡτοΡτετ εοττττο τοοΒετττεοττποτ

Ρτ°οτοιττἔειττττ. Τετττττετττ νετο ΒοΙεττίτε εεεΙείτε. Γετττεοττε:

_Ρ:ιτετε εοετά:ι , Η. στο:: .εΙετέτιττο τουτο εοο&ετε.οεττττο Ρετ·

Δεεετο ΠοΙεττ&ε €ο.οτεοε δ: €τεττεοε ετττο Βεετ·ετο αι ττττΙτ

ΓττΒΓεττρττοττεε ε:τ.ττοτττε_οττττο οτοττττττττ εοοττοετττε, τιΒΓοΕτττο.

οε τεεετττττ , :τε :1τετττεΡτΓεοΡο ΤτττοοεττΙτ ετάετο ετ=εΙττεΡτΠ

τ:οΡο Ρττετεοτεινττ, 8.: ετ ΡτοΓεΠτοοετο Ρεεττ, Πειτε :ττττ Γτττζ

ίτττεεοετ τττεΙοεττττεοΡο Γττο Γετεετε εοοΓιτενεττττττ τ το: τ·ετττεοε

εὶ ε!ετο δέ ΡοττττΙο ΒοΙετττΞ τω απο ΡττοεεΠτοττε τεεεΡτιιε.

Ετ: Ιτεετ ΡοίττοοἀιτΠ1 Πειτε το :τάνετΓει μπε οΡΡοοτττττ· ΡΜ

τττττο 8: ειτσΓοΙττττοοετττ οΙ:ετττεοττω ,.ετιτειοτ το εοτττεετ·εττοοε

Ρτ·οττττΠ:τ·εττ εεετείτε: Ττττοττεο1τ , τττεττει ότε τετ-τε ίετττετττττε νε.

Μετα, 8τίττΙτττεττε Γττεττείτο. , ΓετΙτεετ ςιτοά Με, εττττ τιτττεττι

ΒοΙετιίἰ ετ:ε1εττετ ρτεΓττΙΞτα.τε εετ·εΒ:τ.τ οΗῖεττττττ , Έτττττάετο ω

τττεττωτ , οεε ίττΠτετετττ:ετ· Ρειττετο ΠοΙεοΠεεεετείτε ττείεττ

@τα , ετ 5εεΙε ΑΡοίτοττεα ·ττττΡεττττΠ`ετ τ τεεΙτεττε τττττττεττ ετ

ε!ετο ττττετττετττΓεοΡο ττεοττο.τττ οβεότεοττειτο ετττττΒετε ευτε

-νττ: , δέ Γε τεττετ·τ 1°€€ο8τ1017Βϊ ετόεττ·τ , π! εοοετΙττττο ετιτε νο

εεττττε ττεεετΕτ5 8εττττο ετ φοτο ετττίάετττ ειτεἱιὶεΡἱἴεορἱ άτα.

εεΙΤοττ τττττετωτττω , Πειτε ίττο τοεττοΡοΙττεττο , τε·νετ·ετττετ·

ττοΡεοεΙττ , Πειτε Ρετ· τεΓτεε τττεττττ Ιεεττττοε εοοτΡωΜωτττ_

@ο απο τ:ετττΙετο , (τοτε. ττεοΓετεΠττε τττει·ειτ ΡτοΡτἱιττο τοτε!

τοεττττττο τ :το εω:Ιεοτ ετα:οτοοτττοτε:τττοοτε Ματ ντττεττΙο

τἱοοοεἱε :το τ τετοττετο εεεεττετε ΡετεττΠἱτε, Ροεττττεοε 8ατε Ρετ..

ττττ·το ΓΡοοτε εοοΓείΐιτε , εΒΪοΙιττἰοττἰε το εο Βεοείτετο τοτρε

παω , εττττι!τττττ ετ ετττττο τεττ€ο:1.τάτ: εποε! τυπικο Ρετ τεΙτεε

ττιτετ·ειτ εοτττΡτοϋ2.ττυο. Ηετο επεφτε Α Ο οι ΑΝΝ 81ο τοτε.



ιΝ ΟΑ°Π5Α οοτ.ιτΝειε ευτεοοινι·τυε. το

«Πε, τρικ Ρ:ιτε οὸνετΓι ΠιΡετ ΡειΙΙεο εττΙετιι Η. ΕΟ11€θΙΤΟ έιτζ

ήττα: , τητα· @και ΡτοτείΙειτυτ , ουο6Ι «ΡΜ. ΙυΡει· εστιασ

ΙνετΠει τοΡοΠτ:ι ΡΙθτιετττι που Ροτυει·ειτ εο8τιιτιοτιετιι Ιιτιβει·ε,

·ευττι οιΙΙ:ετει μια το ιιο€6ιτιοτιε εουΠΙΙει·ετ-, 86-ίετιοι·ι Μ:

Ιιετε ττιειτιεΙε1τυπι Ρετιιτυε ειΠἱτιιιυτετ, τιΙΙιιΙ οτι το Μιτου: Πι:

Ρετ εοτΙειιι τιεεοτιο τετιιιιτιιιτιιττι, ΡεΙιειε εαυτο τεεοτι:Ι:ιτιοζ

απο Α τ. εκ τω: ο ευ ΡειΡει , ΡτωοεεεΠοτ τιοΠετ τΙε τετιι:ετιττε.

1.υεττ, εοιιΠττιιειτΙοτιε Ειιοειτττ86 ΑΝΑε·τιιεττ, εστι.

4:οτάτει Ηυ ο. 86 ΡτιΙΙεο ιΡΠ Η. οτι ΑτΙττειιιο τιμ εοτιτ:εΙΙο

ΙιεΒιτο. ιιιειιτιοτιε , Τυι·οτιειιΠ εεεΙεΠειε το Βο αιΓεττι τικ οτε

-ττοΡοΙιαιτιι τείετντινιτ. ΜειιιτΙειιιε ΠοΙειιΠ εειΡιτυΙο , ω: Π

.ΠοτΓιτι το ΡετΓοτιειιιι ι6Ιοτιεειττι εοτινειιιΠετ , εειττι Τυι·οτιετιΠ

2Γ€Ι1ΙθΡΙΓ€0Ρ0 εοιιΠττιιο.τιάειιιι 86 6οιιΓεε:τατιτΙ:ιττι , Π εΙεέτιο..

.τιετιι ιτινετιιτετ ίει6Ι:ειτιι ετιτιοτιιοε , ΡτετΙειιτειι·ετ 3 86 εοτιΓεετει

.τικ οι τΙεϋτωτιι οΙοε6Ιιετιττειττι 86 τεγετευττετιι ΓεευικΙυιτι εε

.εΙεΠε: εοιιΓυετυοιτιεττι ειτΙιιΙσετετ : τιτΙΙΙειειιε φτου Π Ρετ· Ια

Σποτ 5εοιε ΑΡοίτοΙτεπ εοτυττι εΠετ εΙεέτίο εοιιΠτττισ.τει , 86

εΙε6τυε εαυτο εοτιίεστ:ιτυε , τιιΙιτΙοτιιιιιυε :το ευτιιτΙειιι τιτ·εΙιτε..

.ΡΙΓεορυιιι νοεειτυε 6ιεεετΙετετ , δέ οι οΒετΙιετιτιο.ττι ε:τΙιτΒει·ετ.

εξω. Π ΠοτΓειτι τα Ρι·τείετιτιο.τιι. εΙυε ιιιίτε πετ τιιετιίεε @τα

6Ιει·ε τιοτι οιιτ:ιτετ , εκ τυπο ἰιΙειτι ΑΙειτο.ιιτΙει· ΙΡΓυττι Μ» ΜΙ.

υτιττιτΠι·ειττοιιε τειιιΡοτ:ιΙτυτιι , 86 ειιεευτΙοτιε οΠἰειτ , «μου ΡοΠε

.εΙεότιοτιετιι ΠιΓεεΡετειτ , ΓυΙΡετιυεΒ:ιτ , Πευτ Ρετ· ειυε·ειυτΙιετι

τα Ρτιτυιτ τιιτιιιιτ”εΠε , ιιεε τιοαυτ ,, τιε6: τιοεετε οτυιτ , ουοτ1

1ιΙετιι ΑΙειτο.τιτΙετ Ποττε τη Γενοι·ετιι εΙεότι Βο ετιΠε ειτονιι:

Ρειττεε , τεΙΙ:εε τεεεΡιτ , 86 τω. τοοιΡιετιτΙοε εοτιιττιιΠε ,ι αυτι

·.τιοτι τη Ρτεττυ6ΙΙειυιιι ιιΙτετιπτιιιε ΡειττΙυττι τά ΙτιτεΙΙΙΒετιιτ

ε$ιΙΤε τΡτεεΠέτττττι ευττι τιΒι ετιετι·ι ετΙ ΤυτοτιετιΙεττι ττιεττο

ΡοΙιττι ενοαιτο ΒοΙετιΠε τιιοττω το ΡυΙΓειτιοτιε εο.τιιΡωιο

αυτι 86 εειυΠιι·υτιι τΙεΙ6ιτΙοιιε 6ΙετυΙετιτ, 86 ειΒΙιειε δ. ]ειευτΙ,

αυτ εΙὶ τΙε ΒοΙετιΠ οτοεεΠ , :τά εοιιαΙἱυτιι τυυτιι νοαιτυε

ο εεεεΙΤετιτ , 86 τιΒι ετιιιτιι οΒετΙιετιτιειτιι ευτο.νετιτ ει:ΙιτΙιετε.

.Νοε ετΒο τΙΙΙΙΡετιτετ ειυότττε ουτε Γυει·ειιιτ Ιιιτιο ιιι‹Ιε ΡτοΡο

Πω , 86 τοτιοτιιΒιιε 86 :ιΙΙε8ο.τιοτιιΒυε Ρειτττυττι απο ττιΠτυ

ταιετιτιυ- 86 τιττείτατιοτιιΒυε ΓυΠ:ιειετιτετ ΙτιΓΡεότιε, τΙε Ρι·ο.ττυττι

ιιοΙΙτοι·υττι , δὲ τ:ιττι υτεΙιιεΡΙΓεοΡοτυττι , ου:ιττι εΡιἴεοΡοτυτιι

εΧιΠειιτιυτιι τι υτΙ ΑΡοΠοΙιαιττι $ε6Ιετιι εοτιΠΙιο , Ρετιτιοτιετιι

ΒοΙετιΠε εεε εΠε ΙτιτετΙοειιτι Πιττιυε που είε οιΙιουτιτετιυε
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ειοτιιιττειιάειιιι , ειιπι ΡιιοΒειτιιιτι ιιοιι εΠει ΠοΙειιΓειιι εεεΙεε

Μπι ιο ΙιΒει·ι::ιειε ΡοΠείΠο:ιε 5 Μ! Τιιι·οιιειιΓεπι Ροτιιιε ιιι

ΓιιΒ]ε&ιοιιιει δικ ΡοΙΓεΙΙἰοιιε_ιιι:ιιιει·ε. Αιι οΒιιοὸιιτιτὶοτΘ.Μ

ειιιτειιι ευ.ιιτε επι , ώ εοάεπι εΙεὁ`το εοι·επι ΕτατιιΒιιε ποίωε

οιιει:Πνιιιιιιε , Η ΠοΙειιΙὶε εεεΙείῖει μπι ΡιοΒοβει: , νεΙ ειάΒιιι:

ΡιοΒειι·ε Ροίεετ άο!ιιιιι ,ι ουσια Ριεείετιιε θ. ΠοΙειιΠεωεΙιιε-:

Ιει1εοΡιιε όιέιιιε είὶ εοπιιτιιΠΓεε, ει· πιο μπε ΙΡΠι15 Πο- “

ειιΠε εεεΙεΓιε ι·ειιιειιιΠΒε ΡτοΡο ιτε. ἔιειειτ ιιιόείειιΕι : οιιι

ι·είροιιόιτ οπος! όοΙιιε ιΠε Με οιτοοετιιε διιει·ει: ,_ ιιεε Ροτε

πω: εοτιιΡι·οβει·ι5 απο ΓεεΡεοι&ιιε θ. 86. οιιι «Με ει) νεοε

ι·ειιιτ , ιτι ΑΡιιΙιειιι ττειιι&ιιιπεε ιι”ιιΓοιιειιιι ΡοίὶπιοὸιιΜ ΦΙΜΩ
τιιιτ. ν Ετ οικιιιινιε εε.ιιΓι. ιιοιι ΓιιΡει Ρι·οοτιετατε ,Ειοει· εμε.

@με Γιιειειε ΓεοτειιτιεΙιτει· ι1εΗιιπιιιιι ε Γεά Γιιοει· ΡοιεεΙΕοοε

τ:ιιιτιιπι Γιιο]ε&ιοιιιε 86 Ιιοεπεπιε εοιιιιιιιίεει Πιο απο. ίοι·ιιια

ίιιιίεετ 5 ω οιιιιιειιι :απο οεεειΠοοεπι τοΙΙει·ιιιο.ιτι , Ιιοεπιπτ

ει εοιιεεΠιτιιιιε ΕιειιΙαπειιι , ιιτ ει: Με οιιειτ :Με ί··ιιε:ο.ιιτ , α!.

.Με Γιιιιιιιιο.ειιιιΓιιΡει· Ρι·ορειεεεεε ΡτοΡοτιετετ , Η οιιιιιΡοιεει:

-ι·ειτιοιιειΙΜιτει· ειΙΙεἔατ€.` Αιιιοιειιτιο. 88ο ΗΜ ΡτοΡΙ:€τ Ιιοε μι

Μπα. ιο εοιιώΙτοι·ιο ΒιειιιοιιΙτε :. οιιιε. Ριο:τει· οι·ει:ιιιιίεει ιιιιιιΙ

ἐπὶ εοπτιιτιοάιιιιι Ρ:ιπιε Γεω· Ροτιιιι: αΙΙεεειι·ε : απο οιιαίι με·

ιιοΓεεεετ, οιιοεΙ οεΒειετιιι σου-Γε. Μ. ιιιεειιιιιβετε , εΙεόΕιοι·ιΞ

”`ι·εοιιτιει:ιι·ε νοΙιιιι: ιιι ιιιε.ιιιΒιιε ιιοΠ:ιιε 9 86 εἰ εοτιιιιιιίεο. ΠΜ

86 Γοοιιε Με εὶ Ποιετιιι αιΡιτοιο ίιιΡει· εειοετιι εειιιΕι Ρτοει1

ι·ειτιοιιε εειεειι·ει Νοε ειιιτειιι ιιοΙειιτεε Ιιοιιιιιιιιιιι ιιιοΗτιιε

ἰιιὸιιΙ8ει·ε , ι·ιεε ι·ειιιιοει:ιτιοιιειιι ιεειΡιτιιιιε , ιιεε Ρ:ιΠι Γιο

Πιιιε,ιιιτ εὶ εοιιιιτιιίεο ΠΕΙ 86 ίοειιε Με ε ΠοΙειιΠ εεεΙείἱε. Εμ.

Ρετ εειάετιι εειιιΕι Ρι·οειιτο-τοιειε οΗ·ιειο ι·ειιΙιτε:. Ι·ρΓο @τα

ΗΒΗ ι οιιο6ι π! οιιετΠιοιιειιι ?Μετα Ρι·οοοιιειιτε ϊ απο ΙΡΓιιιιι

ιιεεοτιιιτιι εΠιι οιιιοετιι απο ιιιιιΙτ:ι οιΙιεειιτιο. Νοε 86 Επι..

εκεε ιιοΠι·ι ΓιιΠ·ιειειπι1Ποιε οιΓειιΒειιιιιιιε , Ρωιιιιεε δέ :ιΙιιε

ΜΜΜ ι·:ιτιοιπιβι.ιε οι:: ιάοιιεοε ειονοεετοε :ιο ιιτι·ειοιιε ρ:ιττε

Ρι·ιιοειιτει· ιιιΔιιειιε, οικω ΡτοΡτετ ΡτοΙιιιιτοτειιι ΓιιΡει·Ηιι:ιοι

ιιι Με Ρ:ιΒιιιει ΡιπτειιιιιΠιιιιιε ε1τιτιοτ:1τε , εε εοιτιιιιιιιιι θα..

:τυπο ιιοΠι·οι·ιιιιι εοιιίιΙιο , ειιι&οτιτειτε Πει οιιιιιιΡοτειιτιε 86

Βεειτοι·ιιτιι ΑΡοίιοΙοτιιιιι Ρετι·ι 86 ΡειιιΙι 86 ιιοθ:ι·ει , ιιτι·οοιιε·

ΡΘ1°το Βιο:ΐειιτε , ρι·:ειιι&ειε Ρω:οεεείεοτοπι ιιοΒι·οτιιιιι Με

- τειιτιαε οοιιΗι·ιπιειιιιιε , οιεεειιιιιιιιιε , Πειτιιιιιιιιε 86 Γο.ιιειιτιιιε ,

ιι: ΠοΙειιΓιε εεεΙείιιι ΡειΡετιιιε ΓειιιΡει τειιιοοιιΒιιε Γιιέΐι·ει

Π·



ΙΝ @ΗΠΑ ΒΟΙ.ΕΝ5Ι5 ΕΡΙ5ΟΟΕΑΤΠ5. Μ;

?88.11εα ΙεεΓΙι εαπ εε::ΙεΓ. Τ εΓ8:ει'α ':Για πιεἔο;οΙιιι·ε):ε€ι·ειι:ιατιι 8:1:Βεέιιε2ιτι;ιι εσπι α ιι.”:ιιΣ

ίεα€αιιειε ιιιιΡειιεΙατ 5 ιιεειιισεισατιι Ι)οΙειιίιε ρΡι&οΡσε αι!

ΡαΙΙει σ!ἰιιιι αΓΡιτετ. Ε: σε εασΓα :Μεσα :ιεΗσιι:α· σε εει:ει·ο

ναΙεαε ισ εοιιτειιτιοιιειιι ι·είτιεαι·ι , Η :μια Ροίὶ Ιια:εισθ:ι·σ

απειιτα νεΙ αισστιιειιτα Ρι·ο Ραι·τε ΒοΙειιίἱε εεεΙεΠα: Ροθειιτ

ςσοιιιο:ιοΙιβει: ιιινειιιι·ι , Νοε ασΕΙ;οι·ιτατε αΡοίΕοΙιεα ιιιΙιιΙ εα

Ρειιιτσε ναΙιτσι·α εει·ιΓειτισε. ΝσΠι ει·Βο Νεων: Βέκιο Ραειιιασι

ιιοΠ·ια: εοιιίΗτστιοιιιε 8: εοιιΕισιιαειοιιιε ιιι€ι·ιιι€ει·ε , νεΙ,ειασΓσ

τειιιειαιιο εοιιει·αιι·ε. 51 (μ. ασέειιι 1ιοε απειιςαι·ε Ρτα:Γιιιιι.

Με .ισσιειιαειοιιεπι οιιιτιιΡοτει·ιειε Πει δ: Βεατοι·ιιιιι Ρεττι

δ( Ρ·21ΈαΡοθεοΙοι·σιιι εισε Γε ιιονει·ιε ιιισσι·Γσι·στσ,

Ετσι”. 5.ΡΑυι.τ1ε. °

ΙΝΝοεεΝτισε καιω ΙΙΙ. _ 5 "ή

· Ι.. ε πι ιι ° ι·α1ΜΜτιε.Επι: τσεοσιιι Ι)οπιιιιε Π8ιιστιι ιιι Μέι: έ, σε _ - -

Εἔο Ι Ν Ν ο ε ε Ν π· ι Η ε (?ατΙιοΙιεω εεεΙείἱαε εΡὶΙ-::ο σε 55.

Ί' Εεο Ο ο α· Α ν ι Α Ν τ: ε ΗοίΕιειιίιε 80νεΙΙεει·ειι ι; εΡιβ

εο.Ρσε 55. ι - ε . ·

ή· ἔΕ5Ϊ Ρ Ε Τ Κ Η 8 ΡΡΩΡΡειιΠε 8: 5.ΓΚσίὶιιαε εΡιΓοοΡσε 55.

. 80 ο Η Α. Ν Ν Ε ε αιιειιΙἰε εΡι £οΡσε 55.

Ύ ΕΒο Ρ .α ισ ο. ΒαΙἰΙιε:ε ΧΙΙ. αΡοΠοΙοι·στιι Ρι·εε1ητει· απ·

οι εΙιιιαΠε 55. ο Ε · ·

ζ Ι·έεο ι; ιι ι· ιι σ ε τὶτιιΙο 5. ΟεειΙιαε Ρι·εεογεει· εαΞ·ξιιιαΙιε 55.

. ο ο ει: ω: σ ε 5. Ρσσειιειασαε τιτσΙο Ρα οσε κι.
ἐ7τετ εαι·άιιιαΙιε 55. ` Ρ

Τ Εμ (ιέσ πιο δ: ΑΜατια: Τι·αιιΠγΒει·ιτιι τἰτσΙο (.`αΙιι:τι

Ρτεε γτει· εαι·εΙιιιαΙιε 55.

ή· Εεο Ησε ο Ριεεσμειςεαι:άιιιαΙιε 5. Μαι·ειιιι τιτσΙο Εεισι

τὶἱ 55. α·

Ί' Ε80 ] ο Η Α κι: ιι ε ὶιω1ο 5. 5τεΡΙιαιιι ισ ΟοεΙιο ισοιιτε

Ρι·εε';ιγτει· εατὸὶιιαΗε 55. ·

Τ Ε50 Ο Ε Νε: σε ειτσ!ο 5. ῖ..ασι·ειιτἰι ιιι Ι.σεισα Ρι·εεΒ7:

τει· εαι·σιιιαΙιε 55. -

'Ϊ Ε80 Β .ε ιι ισ Α ιι ο σε 5. Εετι·ι αει νιιιεσΙα Ρι·ειΒγτει· εαι·;

εΠιιαΙιε τιςσΙο Εσιιοι:ιαε 55. . ι

Ί' Εἰς) ἔο Η Δ σ ιι ιι ε τιεσΙο 5. Ρι·ιΓεαε Ρι·εεογτει εαικιιιια..

8 5.
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ή· Ε8ώθ ε ιι ιι κου ε τΙτιιΙο 8. Μειι·οοΙΙ1 Ρωδι»γωτ αιι·εδω

(ΜΜΜ 888 -

ΤΕΒο Ο εκει ιιοιιε 8. Αὸτὶαοῖ εϋειεοπι15· οειτὸἰπαἱὶε 88.·

ΐ Ε.Βο θ ιιε ο οκ πιο 8. Μπα 1ο εΙ1αποοιια_ωτο1

ΜΙΒ 58. ·

Τ Εἔο Ο ιι ε ο ο ιι π ιι ε 8. θεοι·ΒΜ ειό νοΙιιω :ιιιτεοπτ Δω

εοοι:ιε ωτἀὶοειΙΙε 88.
Ε ΤΕεο Νΐεοωιιιε 8. Μετα ἰο ΟοίωεάΙπι @Μουσε

οειτἀἰοοΙΙε 88: · ο

ή· Εεο Ο ιι ε ο ο κκ ιι ε 8. Αιι€σ:Ιί ό1ειοοοιιε αιι·ο1οαΗε 88..

ο °ΓΕΒο Β οπο 8. ΤΙιοοάοτί ώεισοτιιιε οειτοίοιιΙΙε 88.

ή· Εεο Πεκ ο το ε 8» Μαι: 1ο Ο::Ιιεο. άκιοοουε αιτάο.

οειΠε 88. .

'Ϊ ΕΒοΗ ο οο 8. ΕοίὶαεΒἰὶ άΙο.εοιπιτε αιτὸἱωιΙΙε 88. .

Πειτοοι Ι;.ειτοτειι·πε ετ ττκιτωπι ΚΑΠΗ” ο π Ποτιπἱπὶ

ἐκ ετ Νοτ8.τΠ , ωεκεΙ “Η ν1τοπι @φοτο , ΟαΙεοά1ε]ιιι:Η ,

ο ὶᾶἰοι:ιε ΐοοιωάο. , Ι·οεο.ι·οατἱοοΙε 1)οπήοΙαι: οποσ

Μ. ε. :ο ο ι :ο Ροιπ3Ηεο.ειιε νοτο Βοτιπιπ 1Ν.Νο οε.κτιι

μμε Τει·:Η ειπα: Γεειιικ:Ιο..
|

 

ο· ε1>-ιεΤο1.Α ιΝΝ-οεεΝτ1ι 17Α1-νε 112

Ἐπὶ ετοΜ:ΡἱίοοΡι;τη βεζΞε ο1τιιΙιπο Τι.ιτοακοΠε εεεΙεΠεε.

6'ίζο:Ρεατ· Μ έωύα»ι Τα»·οπωιβ ουσία|λεπόνη[κσ 13οἰεπ|ῖ·ω

ςσι!ί ο β· βυιτεπείαυυ.

ΙΝ Νο ο ε_Ν#τ1 σε εΡἱΓεοΡυεΙ8ετνιιε 8ει·νοτιππ Μ», νοοε5 Δ

ωοε1ιωπη :ιτεΒπτΡάοΓο, Βε.ὸ1Ιε&ὶε ΗΙϋε εο.ΡΙτοΙο

Τιιι·οιποβ , Ιξι!ιιτοτο 86 ειΡοίὶο παπι Βεοεὸὶὁὶὶοηοτο.
Α Αδ εοηνὶηοοοὸωιπ τω.ΙΜειπτ δ€ ὶτπΡτοΒἐτατεπι εοτιεπη 3 _

οι:ἱ εοιπι·ει τειτἱοο€3ε ~4~~>~~~ 11ο11 ωετιιιτωι: , 86€16ε

ΗΡοΙἘοΙὶεο. εοτιίἱκνΙτ τὶ8οτειτι 81 Γενε:1εω:σω αΠοιιοε5επε

εεωΡεκειτο3 ιιτ Μπακ ω Βοτ1ο τοαΙιιω , οπωεω :ιοίοι·ειτ

πι:ιτεκιωτι ττιω·πτωαηάΊ. Ηοε επ1ιπ ου1άαττι Ριπ:εΙεεείΤοι·οοπ

ιιοΠτοι·οιπ ω εειιιίΞι , ?σε νει·τώειτιιι· Μπα· ΤιιτοποοΓεω δε

ΠοΙΒοΓεωοεεΙοΠαε-, εεἰίΤε οοΓοιωτιιτ; οιπἰ ε:οιπι·ει :εε μι

ὁὶςατο.ε 86 Επι· ί€οτ€οτὶαε 8θάξ8 ΑΡοΠοΗαε @Ροκ ό0ἰἰοἰτεε
' ' τ ΠοΙουΠ!.›ιιε
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ΠοΙοσΠοσε τιστΠοστσιτσ τσ ]σὸἱοὶοὸΡτε[τὶτοτσστ 3 οστττ οοσττε.

τα ῇσὸτοετειε 3 σσΠο @το τοωο το νεΙαιτ σττοστατ Με.

οσοοτ δ: ]στΠοτε τστοι·τοττε Γοστοσττει 3 οσε Νατάσα σοσ οίτ

οιΡοοΙΙο.ττοσο ΓσίΡοσΐετ 3 ΡοΠ:ο1σεω το τοω ττσσΠοτἰτ ῇσὸτοε

ταση οττοιω οοσττε. με |ἰτἰεἐοτοτἱε ΡτοΙστε 3 τοττσθτειτ1 σο

@το σοσ οτοΒοτ 3 στ Πο Πστε Πττοσε τωοοικι-τιιτ. Νοε στα»

οσο ΡοΠοσειω οε.σΠιω τΠειω 3 οσε οοωωτΠε. ΐσα::ιτ ὰ Βοσε

ωοωοττε Α τ. ε:: τι Ν ο τι ο 8ο Ι. σ ο ι ο ΡτεοΙοοοΠοττοσε σο

Γτττε σπα· τΡΠιε οοοΝΠειε ΓσΡα ΡοΠαΠοσο τειστσω Γσοτοέτωτ

:σε 8ο ΙΙΒοττετττε 3 τ:ιττοστοσε 8ο σΙΙοοεττοστοσε ιιτττσΓο1σο Ρετ.

ττε απο τι1Π:τσωοστίε 8ο οιττοίτεττοστοσε όιΙτεοστα· :πιάστε δ:

ο:οέστττε 3 στο ΤστοσοσΠ οοσττο. ΒοΙοσΓοτσ οτισοσττο τασττ..

ωιντωσε : ειοΙ τωσσά:ισττοτοω οσ.στοΙο.ω Βοστεσεω 2οΗ1ττο

ΞΡΠε ΠοΙοσΠοσε τω!σΙΠωσε ΠιοσΙτστοω 3 στ οσοστ.τιστ σε

ατειωτσεττοσο τΠτσε ειστε τσσϊτσ Πιοτσστ τσ Δωσε ττττΙοσΙτε

οοτε.τσ σοοτε 8ο Ετατττοσε σωσσ 3 σττττσοσο οΙο ΡτοΡτὶοτε1τ€

ΡτοΡοΠτει Πτωωετττσ 3 σοσ οσσΠ Μοτο οοσττσ. Ρττοτοε τα

τοσττειε οοστοΠο.σοΙο 3 (αἱ στ α: σε οσε ίσοττιστ εα:ίτοτει 3 το

ΡτοΡτιοτατο 3 Π ΡοΠοστ 3 σΙισστό. ΡΙοστσε 8ο οίΠοσοτιιε :τ!!α_ςσ..

οποτε 3 .ρα οσα! ίοττο Ρ·οίΤοτ οΠοσοτ τισ εισΙστσ. ίσαττ

οω5Π`σιτι 3 Ποστ τΡΠ Ποοσοσττσε οιΠονοτο.στ : ΡτοΡτα φαϊ

ἐμὲ .ΠοΙοσΠε οοοΙοΠει τσ Ρττοττοσε τστΙ-τοσε τοωεισΙοτττ Μ..

οσοττοε τσάοτοσΠι. $οττ οσω Ρτετοτ οτι οσε οττσεωσΙτωΙσ

οπο: ετΠο ενοττιστ 3 τοστ! Ρώτα. οοωωοότσε οιΙΙοοειτιστ:

εποε οι: ει! οσο.τ1οστοσε τσΠε στσΠ Ροσττσε εισοΠοστοε3 οσοτΈ

οοσττετ νττοε ρττοτσω Γοστοστσιτσω τισττσσω σοΠ:τιιω (στα

:τα σοΒαοτ Μάτσο· ωοοΙο ωονοτο: άτέτειε ΡΓΖΕό.ΕΟθέΣττηπ

.ΐοίΡοτστΤ [Ποστοσττσε οο3τ·Πτωτινττσσε.τ $τε.τΙσοστοε 3 τη; Πο;

οσ τε οοο ο τε.τοτσ σετσ σε νοτε τσοττο σ τ α· αστε τοτσ_
Ρα· τοτσροττοσε ΓΩΡτεοεισοσ ΡΙοσο ΓσΒέοοετε οοΙοΙοΠε Τα.

ΓοσοσΠ3 σα: σωσσετσ ΠοτοσΠεοΡτίοοσσε σο! ΡειΙΙοτ Μοτο·

οΪΡιτοτ. .Ετ :τά οστσοτσ ωσΙττισω οοσντσοοσάειστ τΙοοτασ..

:οσε 3 στ, σο Πε τοττοε τΙοΠσττσ @τα σΙτατσε τοΕττο:ιττ3 Π:

οσα Ροί!ε Βετο στττσωοστει σα· τσΠτσστοστει Ρτο Εστω Πο

1011Πε οοοΙοΠε €οστ1σΒοτοτ τσνοστττ 3 τ8.τ1τομ12Π1 σττσΙ Ραπ

τσε νει!ττστ·σ στοπ! ΡτοτΠ1ε σττΠτετο οετοτοστ. Πτ εστασ σε

οτάτσο ΡτοοοΠσε τίττσε σσΠει ΡοΙΠτ τσ Ροίτοτσστ όσοττειττοτ

[σοοτττὶ Ξ Με ωστε Ιτττασε.τσίστσ. ΡτοοοΠσιτι οοστΡοσσω,.

Υἱκ

σ
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“σε εοστίιιειιτεε εισιιιιιισε σι ι:είστιιοσιστιι εοιισεάειισειε. Πω;

τσιπ Ι..:ι:ετο.ιιιε ιν. σοτιειε ]στισ _Ροτιτισι:ειι:σε τιοίττι ε.ιιιιο ία

εσσὸο.
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Α6. -εοττιιτιίΤετιι Βο.τοιιείτισε Βτιτειιισια. °

Ε]ιαβευι ωἔιυκωτἰ.

Απ. σ”. ΙΝ τι ο τ: ε τι π· τ τι ε εΡιΓεοΡσε $ει·νσε $ει·νοτιιιιι Βει , (σε

|εδι:ιε ει” τιοΒΠι τιισΠετι..... εοττιιτιίΕι: , 86 ιιοΒιΗΒσε ιιιτΞε

Α, ΗΠο εισε , 86 σιιινει·Πε Βτιι·οιιιΒσε Βι·ιτειιιιιι:ε , ΓειΙσι:ειιι 86
.ειΡοίτοΙιαιττι ΒειιεεΙ18:ιοι·ιετιι. Β

νετιειΙειτ:ι όισεισε 86 εισειΠ Β·ιιΠ:το. ΐεεΡΞσε ΓοΡιτ6ι εοιιτειιτιο,

(με: τω” ΤστοσειιΓετιι δέ ΒοΙειιΓεττι εεε!εΠειε νεπεΒετσι·,

σΓσσε ειι.ιεο Μεσοι εειιει·ιιΙεττι εεεΙεΠεε Ιιειέι:ετισε ιτιοΙείτε

ω: , σε σου ΓοΙσττι Ι)οΙειιΠε εΙο1ει·ετ εεεΙεΙἱε , 88 ΕστΕ:ιτετσε

ιιιεττοΡοΠε Τστοσειιίιη ία! Ρτει:άεεεΙΤοτσιτι τιοίττοτυπι στι

τα σττισίεΙσε Γε Με σσετε!ει Ρσ!ίειι·ιτ 3 86 ιΡΠ Β·σΠιτε. σσο.

εΙο.πιτιιοόο νιΠ Πε,ετιιιε ΙειΒοι·ειΒε. Νειιτι ετίἰ Ηεσσετιτει· ω

Χοττιειιιειιιι εεεΙεΠετιι 61σεείὶιο Γσετιι: ιΡΕι. Ρει·Ιειτει , 86 θσ(Εει;

Ρετ· ττισΙτοε ΡιεεόεεεΒοτεε ιιοΙιτοε ιιοιι ίετιιεΙ το.ιιτστιιΓσΡιαι;

ΓεεΙ ΓεΡε : ιιιΙιτΙοιιιιιισε εειττιετι ΓσΡει· ω. Με οΡοττσιι: Μπι.

πειτε , σα: ΗΜ Ρετ· Με ει·ειτιειττι ΙειΒοι· τιο!ϊετ ιιιιιιιιε , ία!

ΡτιιιοιΡισιιι ιιοΡει·σιτι Ειπε τσι 6ιεΒιτσε ΓσΒΓεεστσε. 5ιτιιιιι:Ιετιι

£σΠ1 σιιι·ειεισε Ρωιωτι ω 6:ιωτιοτιετιι ιιοίττο.τιι αΡοΠ:οΠεο

τε εοιιΓΡε&σι ΡτεεΓειιταΒετ5 σωστα ειπε ίσει·σιιτ Ι·ιιιιο 86 τω:

ΡτοΡοίιτει , 86 ι·ειτιοτιισσε , 6ιΙΙεεε.τιοιιιΒσε -, αττείΒιτιοιιιΒσε,

86 ιιιιΈτστιιετιειε Ρειι·τισιιι εΗΠΒεστει· ιιιΓΡε&ιε , εΙε εοτιιτιισιιΕ

Ρτειτι·σιιι 110Πτοτσ1°Π οοιιΕΙιο Γειιτειιτιειτιι όιάτινιτιισε Ρι·ο εε

. 6:ΙεΙϊα. Τιιτοιιετιίἱ , εισ&οι·ιι:ετε ΑΡοίτοΙιεε. άεσεττιεστεε ,- σε

Βο!ειιΠε εα:ΙεΠο. Γσέΐτει€ειιιετι ΓετιιΡετ εκιΠ::ιτ εεεΙεΠε Τσι·ο.

επεσε θ 86 ε! Με πω: ττιεττοΡοΗ τενει·ειιτιστιι , Ιιοτιοι·ειιι ,

δέ Πιιιιεέττοιιειτι ιιιιΡετιισιι: , σα: σΙΙσ σιιισσετιι τετιιΡοι·ε στὶ

σΓστιι.Ρο.ΙΙει εΡιΓεοΡσε ΠοΙειιΠε ο.ΙΡιτετ. Ισεοτισε ιιοΒιΙιτει

:και νείτιταιιι ιιιοτιετιισε 86 εκτιοτι:6ιτιισι· ο.ττετιτισε , σε Ρετ·

ΑΡοί6ο1σ:2. ιιοΒιιτ ΕετιΡτε. σιειιιτιο.σισε, τισσ.τιιισε Ισ.τειιιι ὰ σο.

σ
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Με ΐσιιτσιιτιαιιι , φαιιτιιιιι ια νοοιε Μπιτ , 8ο νοε οΒΓσι·νστιο

εισ σστσι·ο , οι Γασιατιε αο αΙιια οοΐσι·νατι 5 ΤιιιοιισιιΙσιτι σο.

σΙσΠαπι νσΙΕι·αιιτι ι·σσοειιοΓοσιιισε ιιισττοΡοΙιτιιΪ, ααα σπιτι

οι φιφα ιισσσΙΤσ ίιισι·ιτ άανοτσ :ισ ΕιιιιιιιΙιτσι· τσ0ιιττσΙιτσ8:

αΙιοφιιι ίσιιι:σιιτιαιιι , ·φαιιι οι νοε ΡτσΡτστ Ιιοσ σατιοιιισσ

τοΙσι·ισ σα:ΙσΠα Τιιι·οιισιιΠε , ι·αταιιι Ι·ιαοσοιιιιιιε 8ο Γασισιιιιια,

αιι61οισ Βοιιιιιιιο·,. ιιινιοΙαΜΙιεσι· σσιωαιι. Β8τι1ΓΠ 1.ατσ:α~

Με ὶν· ιιοιιαε ]ιιιιιι ΠοιιτιΕσατιιε ιισίὶιι αιιιιο Γσσιιιιόο.

 

ποιαιεικτι σΑΝτοιΠε υΑαιειΕΝειε

Ετ ιιοιιειιτι :σε Αεσ1οΝΕ10.

1.αττστε φιοιιε ιιοπιιιισ Αι·τιιτι Βιισιε Βτιταιιιιια: Ιατατ

α!) Ιιιιιοσσιιτιο ΙΙΙ. 5σιιτσιιτια: Ρτεεοσιιι απσιιί!υπι.

θο Κ ο ιι ε ιι π· ο ε σατιτοτ Ραιι5σιιΠ5 , 8: σεο Κοιιιειιτυα

:Ισ ΑΓΡιΒιισιο Ρι·ασΓσιιι:ιιιιιι Ηττσι·αι·ιιτιι τσίιιιιιοιιιο ιιοτιιιιι

ίασιιιιιιε ιιιιινσι·Πε ,φοά Βοιιιιιιιιε ιιοΡ:σι·ιΙΙιιίϊι·ιε Αιιτυιιυε

τω:: Βτιταιιιιια:: Ρσι· ιιοε αὸ Ιιοο ιΡΓιιπι αΕι ἰΡΓο τοειιτ2τοτθε

σοιιΙΗτιιτοε , πωσ 8ε Ιιττσι·αε 61:15 αει νσκισταοι σαι Ρατι·σπι .

:ιοΠ:ι·ιιιιι Β Α κι· ι-ι ο ι. ο Μ πι] Μ Τιιι·οιισιιίσιιι αι·σΒιισΡιΓω.

ματι παιιίιιιιΠε , σοιισσΒιι: ΙιοσταΙιι:σι· 8: Ρι·οιιιιΠτ Γε φαω

τιιτιιτιι οοιια Με Γσιιτσιιτιατ , φαω Ποιιιιιιιιε ΡαΡα ΙΝπσ.ι

σ ε κ π· ι ο ο τιιΗτ Ρι·ο σσσΙσΠα Τιιι·οιισιιΠ εΙσ Γιιοισάιοιισ 130.·

181165 σσσΙσίἰαε 5 86 φοά ιο ιιιιΠο άσ οστσι·ο ΠΠ Γσιιτσιιτια: Ρ€ι·

ίσ νσΙ Ρα· αΙιιιιιι τ:οιιτι·αιΒιτ ι δ: ιιιιιιτικιτ ιιοΒιε , ο: α‹Ι Βο__.

πιιιιιιιιι ΒαπΙιοΙοιιικιιιιι ΤιιτοιισιιΓσιτι αι·σΙιισΡιΓσο(Ρτιτιι ασσσ..

όσιτιτσε , φαι α ιιοοιε ισφιι·σιστ ιάσιιι αι·σΙιισΡι €οΡηε , £2_α.

σσι·σιιιιιε Ρι·ο ιΡΐο Ποπιιιιο Αι·τιιι·οαά σοιιΠΙιιιιιι νστισιαω.

Ιιιιιιι ΚσάοιισιιΠε , ΝαιιιιισισιιΓια , ΜασΙονισιιΠε , παιξω,

ΟοτιΓοΡιτσιιΙῖε σΡιΓεοΡοι·ιιιιι Τ οσο ιιοτι δ: αΠοιιιτιι τιιαει·ιο

:πιο νιτοι·ιιιιι ασ Βι·ιταιιτιια· , φαω απ αιισΠσ σοιιιιιι€σι·στι

τατιιιιι Ιιαβιαιτιιε, 86 Βοιια Με Γσι·νατιιι·ιιε φα! Ιοσο ιΡιϊω.

ίαι:σι·σιτιιιε , δε Ρι·οιιιιττσι·σοιιιε σπιτι Βιέϊιιτιιπι φ ιισεοτίσ·

ΤιιτοιισιιΠε δ: ΠοισιιΠε σσεΙσΠαι·ιιιιι. Νοε ιΡιτιιι·οσ σοιιίῖΠο=

σοι·ιιιιιάσιιι σΡιΓσοΡοτιιπι 8: ιιοοιΙιε για Διαιτα ι ΗΜ «α

ιι η
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ιοιτιε εοτιεεΠιοιοε ισοοει Πειε οτε ι.)οτιιιιιο Αι·τοι·ο αποτο,

Ρι·:εοιότιε οτειιιεοιΓεοΡο δε εΡιΓεοοιε δε σ.ιιιε τοοιτιοε οοστι· ·

Ποτοιτιοε ιιοιι:ει· Α ιιτ ο οι: ο Ποιετιίεοι εοιΓεοΡοι:τι· οι εμε

εοοειτοτιι ιοοοι δε ειει·ιεω Πιοε οποια ιιιτεει·ε τεεεωετ,,ετ.

ιΡίοιο εΡιΓεοτιοτο δε οτοεοτειτοτειο ιΡΠοε τετιιιο τειοοοι·:ιω

ιιι:ιοε οοειτο ιο ΓΡιτιτοο.ιιιιοε , οεε οσο δε ειετιεοε Γοοε οπο:

ιιεε ιο Ρ:ιεε Ειειετ οτι ρι·οοτιο. ι·εειοι , δει·ει·οιο οιοοιοτο :κι

εοε Ρειτιοεοτιοιο οιιειΠαι οοΠειΠοοε Βιιοειετε , Πεοτ δω

ειει:οοτ αι τιιε _ :με ιειειο ΠοιειιΠε εοιΓεοοοε τοοε ειεε"τοε

οιτιι·ο·ο ιτει· οτι ΙΚοοινιο:τιο εοτιειιο ειιτιοοιτ. Ετ Π ειιιοοει Ρετ.ξ

Ποιο. Γειτεοι:τι·ιε νει εεειεΠειίι:ιεε. , ειιιεοι ειει·ιεο ΒοιεοΠε ετιιι)_

ωΡι νει οι·οειιτε.τοτι Γοο νει ειιιι Ρειιοοιε ω Ποιεοιειιι

εΡιΓεοΡτιτο νει οιιετιιοοοιιι τιε ειει·ιειε Γοιε Ρειτιοειιτι Πιο

ιειιι:ιοι νει ετονο.οιεο ιοτιιιει·ιτ 5 Βοοιιιιοε Αττοτοε ιτε ιιιιιιι

ιοειιεΠειιιοι νωοιαιοιτ , Πεοτ Π οοι Πε ειετιειε ιιιιοτοτο εΡιΠ

εοτιοι·οοι Βι·ιτο.οοιεε εΠετ ιιιο.τοιο, ΡτοτοιΠτοοε ετιο.ιο το

Βοποιοο Αι·τοι·ο δε οκιοτιο.το ειοε , οοοει Ποτοιοοε Β:τι·τιιιο

ο ιοοιιιτοε ΤοιιοοειιΠε οι·ειιιεοιΓεοροε δε ΠιεεεΠοι·εε @οι οποιο
δ ιοε ιοεττοροιιτειοι αυτι νοιοοτειτε δε ειΠ”εοΓο δε τιετειιΠοιιε;

ιοΠοε Αττοι·ι ιιοοεΒιτ οι ρει·οετοοοι ατο ιο ειει·οτο φωτο οι

Ροοοιιιιο ΠοιειιΠε ειιοεεΠε : δεειοοειιοτιοοεε δε τετιοιιεεειε

ΠοιειιΠ εΡιίεοοετο :κι απο Γεεοτε οι·οεεειειιτ , ιιεε ειιιεοί

.ι·εεοττεοτι επι ιΡίοτο με τοεττοΡοιιτειοο ]οι·ε ιοΐει·ετοι· τοο

Με νει ει·ενειιιιεο τ οιοοιιιοε εοιιτι·ει ιιοε οτ:είοιιιεοτιιιοε

Ρετ.Βοοιιοι Αττοι·ι ροτειιτιειοι εοοιοείεεοειιε. Ι)ε ιιεττοοιε

πιο ιΙΙιιτιε , οιιειε Πιο Ι)οιειιΠε ετιιΓεοΡοε τεΠιτοτιοοετο Πετι

Ροιιοιειι:ιτ, Ρι·οτοιΠτοοε [πο ειιέτο Βοποιοο Μοτο , ε1οοει ιοΐι·ει.

ειιι:μιτειεεΠοιοιο ιιιειο :ιο :ιεινειιτο Πιο ιο Βι·ιτειιιιιιιιοι, απο ιΡΠ

εΡιίεοΡο , ειοειιιι ειει·ιειε Ποιο :το εοοΠιιοτο ειοοτοιο εοιίεοτιο..

ποιο δε τιοοι·οοι Βειι·οοιιοι Βτιτειοοι:ε ΓετιειΞιειετ. Ρι·οιοιΠτοοε

ΠιοιΙιτει τ:ιοι Βοιεοίετιι ειιιιεοοοιο 9 οοε.το ειετιεοε Τοσο Μ

:οποιοι οιεοειιε οοιοεε οι·ονεοτοε ιοοε , δε τεειιτοε , δε οιοοεε

τω” τα Ποτε , ὰ τιιε Ρι·οοιιΠιοοιε Με ιο:1οτεο. , Πνε εεε",

το5 ιιιι ειπε ιοιιιιιο τειοροε ώιοτιοοιε εοτοιο ιεεεΡτι Ποτ,

Πνε οοιιοε ι·εειΡιετιιιι._ Ετ Π Ποτε οοιι ιιειοε (πιο ειειειο

εΡιι-εορο ΠοιεοΠ νει ειιιεοι ειε ίοιε ιο Βιιτο.οοιο ειτιοιοοοι

νει ιοιοι·ιει ιτι·οοετοι· 3 1)οιιιιι·ιοε Αττοι·οε οι Ριεοε Ειειετ

εοιεοτιιιτι , δετιιιιοοε Πειτε εοιοΡετεοτει τειιιτοι. ]οτεινι



ιΝ οτιοεΑ οοι.ιεΝετε ετ>τεοοτυιτυε. ω

:Με παμε ΠτΡετ ΙΞιοτοΓε.τιθτε. ενειτι8εΙιτι Ρτοουτειττοιιεττι

ΡττετΙτάουι τιοΒιε ὁ. Ποττιττιο Αττυτο ττιιυτιέτειιιι Με , 86

ουοεΙ Βοτιετ ΠτΙε .ίτιάυοετιιυε απο ει‹Ι Βέτο οτιιτιιο.. Πτιιιιτα

οΙιΓανοτιοΙει. Α&υττι του Ιι0©Τυτο11Ι5Ιτι-νΙἔΙΙτει Β. θετι:ιοτ

ει.τιτιο €τ:ιτΙωιντ. σο. τ. (ὶυοτΙ υτ οεττΙυε 86 ΠτττιΙυε ΙιειΙιε..

ι·ετυι· , Ιιττει·.ο.ε Ρτα:ίετιι:εε ΠΡιΙΙοτυτιι εττειτιι τιοΠτοτυπι οι»,

ΡοΠτιοτιε Πεο1ττιυε οοτιιτιιυιιιτΙ.

αα-ω-2~α

Α. οΑιιοιΝΑτ.ιε νειιοΝιεΝειε Ει>ιεοοει

Ι' Ι·

Ι..ΙΤΤΕΚ2Ε.
Ο

@του τεΙΙειτυι· Πε ΙτιτεττυιΙΤε Τυι·οτιιε οοιιίεοτειτιοτιξ

]οΙιει.τιτιιε ΠοΙετιΠε εΡιίοοΡι.

δοΙει οΙΙνΙτιατ Ριετε.ττετΙτειιαιοτιε Γο.ιιέι:τιε Κοτιιο.υεε δΙτότεε
Α. ΕεοΙεΠω οειτοΙΙιιο.ΙΙε ναοτιετιΠε ΙιυττιΙΙιε εΡΙΙΙοοΡυε Πάω·

11τιινετΠε (:ΙιτΙΙΙτ ΠτΙεΙΙΒυε ου ουοε Ιιττετεε τα Ρετνετιετιτιε

εετετιιο.ττι το Ι)οτιιιιιο ΓεΙυτεττι. η

νεΠττε τιοτυιτι Ι·-ο.οιττιυε οειι·ττετΙ, υοτΙ ουττι :Ι ΙιτιιττΙΒυε

Βεειτι Τ Η οΜτε ιτιειττγττε Ο:ιιιτυοτιετιΠε οειυΓο. τΙενοτιοτιτε 86

οι·ει.τιουτε αυτ! ΙΙιιιιιιο. αυτια ΜειττΙοι Τυι·οοετιΠε, Πεο τΙειιιτε,

ταΙιτυτιι Γεοει·ιτιιυε , νειιετειΙιιΙιε Ιτι ΟΙιι·ΙΙΙο Ρατετ Ποία:

Β τι τι τ τι ο τ. ο Μ το ο ο Τυι·οτιετιΠε :ιτοΙιΙεΡιΓοοΡυε , ουι τΙΙΙε.

ότι το (3ΙιτΙΙΙ:ο ίτειτττε ιιοΠ:τι .Ισ Ι·ΙΑ·ΝΝΙ$ ΒοΙετιΠε -εΙεδα

οοιιΓεοταιοιιειιι οεΙεβι·ιιτε ΡτοΡοΠιετειτ , υτ ειεΙεττι οοιιΓε.

οι·ειτιοτιι ιυτετεΠε τΙεΙιετετιιυε τιοε ΙτιίΙειτιτετ ειτοτεινιτι ου]υε .

ΡτεοτΙ:υε τιοουιεΙοετιτεε,ετάεττι ιιιτετίυιιιιυει οοιιΓεοτειτιοτιι ουιτι

νετιετοΙιτΙΙΒιιε ἱτι ΟΙιτΙΙΙΙο Π·ο.ττΙΒυε -ΡτιτΙΠειιΠ 86 Αυ;

τεΙΙ:ιτιειιΠ εΡΙΓοοΡΙε , Ικα ιτιοΙτετιι ττιειιιυττι ιιοΠτο.τιι εττΙετιι

οοτιΓεοτειτιοτιτ :1ΡΡοτιετιι:εε : 86 €1118.ΙΙΙ:(Η' Μουτ ]ου.ιΝιτιτ ο
ε 1)οΙουΠε εΡιίοοΡυε οΙιετΙτετιττω, ΓυΜεάΙ:ιοτιιε 86 ι·ενει·ευτυο

ΡτοΠεΠὶοιιεττι Διακ εοοΙεΠα Τυι·οτιετιΠ 86 τιυεττιοι·ειτο Π;

Β τι τι τ Η ο :ο ο Μ Δ: ο Τυι·οτιαιΠ ειτοΙιιεΡιίοοΡο εΙυΓουε Γυο.

οείΤοττΙουε-οτιτιοτιιοε ΠτΙσίτιτυευότε , οοι·ειττι Ματια οΙαιοο..

απο 86 Ιειτοοι·υττι τιιυΙτιτυτΙιτιε , ιιιειιιιΒυε ΓυΡετ σ.Ιτατε ΡοΠι:ιε,

ξεοετΙτ , υοε Μισο Ρειτ1τετ 86 Μια ΡτοτοΙΙ:ε.ττιυτ. ε

ο·



η: ιιο·ι·ιιΠνειιιιι

 

δ. νν11.1.ΕΙ.ΜιΒιιι0εεΝειε ΕΡΙ8ΠΟΡΕ

Τ ι. ι τ Τ εκ Δ,

ΩιιιΒιιε τεΡωτιιι· (ε ιιοιι οτ εοιΓεοοιιιιι , ίεεΙ ιιτ εειιιοιιι.εζ

αυτι ἰτιτοτθιὶίἶε εΙεέιτιοιιι Τιιτοιιετιίιε ειτειιιεοιίεοΡι.

'Δε. "Μ, ΦΜ Ν και” Ρι·εεΓειιτεε Ιιτι:ει·ειε ιιιΓρεάιιι·ιε νν. Πει απ

Μπιοιιε ΒτιοεειιΠε εΡιίεοΡιιε , ΓεΙιιτειιι οι Ποπιιιιο.

Νονει·ιιιτ ιιιιινει·ίι οιιοά νειεειιιτε εεεΙεΠει Τιιιοτιειιίι Ρειίιο..

το , ά (Με ειΠιειιειτο. Μ ττ2&ατιάιιτϊι 86 ειι€ειι6ιιιιιι , ιιιτει·ίιιι

ιιιιιε ιιι αιΡιι:ιιΙο ΤιιιοιιεοΠ , ω τι·σ.&ειιιιιιιιιι 86 εΙιεειιόιιιιι

:ιε!ιιιιΠι , που τοιιιοιιειιιι εΡιΓεοΡιιε , Γεἀ το.ιτιοιιιιι·ιι ΠιιιΡΙει6

αιιιοιιιειιε ειιιΓάεπι εεεΙείιε ΤιιτοιιειιΠε :δ6 ιιε ει: το.Ιι και»

τιοιιε ειΙιοιιοεΙ Ρι·ε6]ιιεΙιειιιιιι ΡοΠιι:ιιι Ρορεετι1τιι ει:6ιείι.εε Τα

ι·οτιειιΠ Βειιετειι·ι , Ρπείειιτεε Ιιττει·ειε εοιιΓειιΒι Γεειιιιιιε 86

@Με ιιοΠι·ι ιιιιιιιιιιιιιιε ι·οοοι·ε.τι. Πο.τιιιιι οπου @τα

π. σε. ΧΧνιιι.

 

ΠΟΕ Ε. Νδ Ι δ ΩΑΡΙΤΠΕΙ ΕΡΙ$ΤΟΕΑ
Α6 ]ιι16ιεΙΙιιιιι ει·εΒιεΙοιίεοΡυπι Τιιι·οιιετιίΠειιι.

- £'ἰ6υιε:ιτ6›κ αι·σ.·βίάίατοπαω Ροβιιίατ [Νά ίπ φάομσω εοπ/6επιι·ί. '

Ε νε κι: Νο ο Πι (Πιι·ιΠο ΡΑττἰειε Ποπιιιιο ]ιιι-ιε1.ιο;

- Πει @πιο νειιει·ειοιΙι ειιεΙιιεριΓεοΡο Τιιι·οιιειιΠ$ ω:

Ποιιιιιιιε86 ειτιιιειε ιο (ΠιτιΠο εσ.ι·ιΠιτιιιε , ()ειριτιιιο ειιιΓάειπ

εεεΙείιεε , εοιιιιιιιιιιε ΠειριτιιΙιιιιι ΠοΙειιΓιε ει:εΙειι:ε , ΓειΙιιτειι·ι

εθνει·ειιτι.:1τιι δ( Ιιοτιοτειιι. 8

δικο ΡοΠ: οΒιιιιιτι ,ιο ιι ιι κ κι ε Βοιια: ιιιειτιοι·ιει: οπου·

ά:ιπι ειιιΓεορι ιιοΠιτι , ΠοΙειιΠε εεεΙεΠει ΡεΠοιε νιι6:ιτετ :·

Νοε ρπείειιτιοιιε οιιιιιιΒιιε οιιι ε!εΒεοειιιτ 86 Ροτει:ιιιι:

Σι·ιτειιεί?ε Ιοεο άεΒιτο εοπνει·ιιειιτεε ιιι ιιιιιιιιι , νιτιιιιι να

οεπιοιΙειιι 86 6ιιΓειετιιιτι τιιειειΠπιιιιι Ο π. ε Μ ε ι: τ ε Μ °€1τ..

ειιιάιειι:οιιιιτιι 86 αιτιοιιιειιιιι ιιοίιτιιπι ιιιιειιιιιτιιτει· άιυ6ιπιιιε

Αυ. 1:31.



ΙΝ (:ΑΙΙ5Α Ι)ΟΙ.ΕΝ5Ι5 ΕΡΙ5ΟΟΡΑΤΙΙ5. η;

Ροίι:σιαιιάσπι. Αα ειιισε ΡοίΙσιατιοιιετιι ίαειειιιιατιι ανω.

ειιιεόιοε ιιοιιι·οε Ο. εαιιτοτεισ , ΡΙιιιιΡΡσισ αι·ειιιτιιαεοιισπι,

]ο. ΤΙιεΓασι·ατισιιι 8: ιιιααιίιτστιι θασίι·ι:ισιτι εαιιοσιεοε ΙΜ..

Ιετιί-εει -Ρι·οεστατοτεε τιοιιι·οε εοιιίτιτσιπισε :ο εοε αει νοε σαιτ.

ι:ειιτεε , 8: Ρει· εοε νοε ι·οεατιτεε , ασ τιιοτιιε οιιιιιιΒιιε ίσΡΡΙι.

εατιτε;, οιιατεσσε εοτιιΡατιειιτεε Ποιειιίι εεειείια·: νιάσατεε,

ειναι ιιοΒιε νειιτιε'εοσεε:ιει·ε ισ ΡαΡτοι·ετσ. Όατστιι ατιτιο

Ποτσισι Μ. εε. Μαι. :ιιε Μαι-τι. ΡοΓτ ίείι:σιιι 5. Ι..σει:ε.

 

νν. ΑιιεΗιοιΑεοΝι

Αα ΙσιιεΙΙσιιι ατειιιεΡιΙεοΡσιιι Τσι·οιιειιίειιι:

Εατειο/ατ β· :ρουτί »αμεα ίπαίδιο ίπτει·φ 0οπεί!ίο.

Ε ν ε ιι ε Ν ο ο ισ Οιιι·ιΠ:ο Ρατι·ι α:: Ποιιιιιιο ]υσιπ.ιο;

Ι)ει ματια ατεΙιιεΡιΓεοΡο , νν. ατεΙιι:ιιαεοσσε Ρειιτεσι·.

Βτιοεειιιιτ Δωεεω , ΓαΙστεπι αυτι οιιιιιι ι·ενει·ετιτια 8: Ιιοι·ιοι·ε.

Οσπι α νοΒιε νοεατι .τα εοιιειιιστιι :Πε Μαι·τιε Ροιι Εειισσι

οπιιιισσι 5αιι&οτσπι αΡσει ()ειιοιιιαιιοε εεΙεΕτατι:ισττι , Ι)ο

ιιιιτιο εοιιεε:ιειιτε .) ιτε: ιιοΡτι·σιιι αι·ι·ιΡσιΠειτισει ιιι νια τιιὴ

:πιο εοι·Ροτιε :ιοιοι·ενει:ατι .ι που Ροτσιπισε ιιισε οοιιιιι·ιο:ιε

Ρι·οΗειΓει : ΡΙαεεατ ιαιτιιι· νειιι·αε Ρατετιιιτατι ιιοίτιταιτι αι»

Γειιτιαιιι ει:εσΓαταιτι ιιαιιετε. Κατιιιιι ειιιτιι 8: ετατιιιιι ΙιαΙιε.

Βιιιισε :1σιε:ισιτι αξια ει: 8: Ιοεο α νοΒιε ατι ιιοιιοι·επι Πει 8:

Εεειειιεε , Γαει·ο αΡΡι·οΒαιιτε εοιιειιιο , Ματ άειιιιιτσισ. Βεσε

8: ιιισ ναΙεατ Ρατετιιιταε νειιτα. ·

 

1σΗει.ι.ι Αιιει-ιιει>ιεεοι>ι τσαοΝιιΝειε;

Σ): Ρι·ονίαεπ:ιο βεβαιο τα·ιε|ισ Βιιίοστ»|Ι.

ιιιοσε αει :Νοε Ρι·αείειιτεε Ιιττει·α: Ρει·νειιει·ιτιτ , ία στεπ1 Ια Π

οιιιιιιο.

Νονετιιιτ ιιιιινει·ίι σαι εσπι εεειειια Ιζι·ιοσειιιιε Ραίιοτε

ναεατετ ·, 8: Ροίι ιιισ :σε ττα6τατσε τι:: ΤσΒιιιτσειι:ιο Ραίι:01°έ

!ΙΙ ΗΕΙ.1.118 Ι)ει ει·ατια Τσι·οτιειιιιε ατειιιεΡιΓεοΡσε ΜΙΚ Δε. Ι1η4.8



.174_·· Α(:ΤΑ νΑ11·ι€Α Ι11

νοιιοι·ο.ΒΙΙοιιι ν1τιιιιι Ν ι οοι. Αυινι ΙΜΒύΜφ 58 ο 2;"Τ”ΐ

'ΒτιοατιιΠιιιτι εο.Ριτιι!ιιιτι ιΠιιιε εεοΙοίιε έΙθΒιβά 5.ὅξ_ _ ω

ειω.τιιιοειτίε £οπτιο. ά Ρτο€θίτι! Ριε&ξο.Πξε ιΓ8Ρε"Π8Β)_"8 ΨΩΜΙ

ωΡΚΗωΠι Η] εοΔεω Πεἔοιιο κι Μι ιιιΒιιε Ρεοοιινι Ξ: , Ρ;·οΕι

τα· οιιοό. :κι πιω νιόδοειτιιι·έρ1Πιιε εεΞ ΗΜ: Ρἔοἔ1ἴἔνἔἴυἩ1ἔ:ἑ

τωιεΙειιιιάετιι πιο ι οι· ο οειιιιω ο απ] Π" , .

ζτοιιεο.τιοιιιεοτιιτι1 ἔἰιοι·ιιττι ο νἰὸ€1ἱςθτ [ΜΒιβη νν€ΙΙ°ΙΠΜ!Γ

οΙιιάιαςοιιι Ρειι:Ιιειιτικ , εε.ιιιιοει5 , ΑΜ @Ωω ι )Μ8ή:

οι ννιικιωιιιο Δω καιω , ει: ιιιιειΩΓιὰΡἰτιἐΞ=ΠΡΠΙΏΟἘιΜ

`Βι·ιοαπιίιιιτιι $ Πι τιιειιιιι τιοΠι·:ι @τι οιιο ει· το ιιΡΘτ. οι:

νιάεΒειτοι· ΓΕιοοτειιιοε ι·οίιΒιιεινιτι απο ιόοτιι ιικιειΠοι:

ΓώΦΗΠΠΠ , φαω 21η Ι·;ΕΠΟΤΠΙΠθ.Π σειιιοοιει ο σοι” Μ

ιιιίΙιιτει· Ρετινει·ιιιιτ 8ε νοΓιι€τι1Πτ , υτβθ [ΜΠΟΝ ιά0Πω ΕΨ

νιάει·ειιιιιε εεεΙεΓια:-Βιιοα:οΠ. Ηιειιιτεκίιιετυπογειι€τα Πο
δ·σ.τει· ΡΒ.ΊΑιιι·οΙιειοεοΠε €Ριί€οΡιιε νειιοι·ο.οιΙ1ε ειπα· θ,

οοιιοτιιειοερΓιε εΡΙΓοο ιι: , οιιι ιη Ιιιιιιιε τει τείὶιιιιοιιιιιιιι μα.

ΐειιτ1Βιιε _1πωω ΗΒΗ ει Μι ε1ΡΡο11€η€12. όιιιωτιιιιτ. .Α6Έιι01

@ω ς;Μπωωη ω ει·ει[ξικιο δ, Β:ίεεύ :Πωσ ἔτατιει: Μ. (20.

ΧΧΧ1νι

?ΜΗ μ”.

Μπι Σ,

 

Ά1.ΑΜ τΗεεΑυιιΑκιι νεΝετεινειε

_ ΕΤ Β.ΚΙΟΟΕΝ818 ΟΑΝΟΝΙ(Π.

ω 1ιιΙιεΙΙιιιιι ειτεΙιιεΡιίἐοΡιιιιι Τιιτοιιειι&τιι.

.Βε ρ·οοίάπιίο ρα/ι1Μ· εσε!ι·|ΐιο Βι·ίοτειι|ΐ.

Απ. πιο;" ο Ε νε Με Νο ο ιη (_Πιι·ιΠο Ραπ! ω: Ποιιιιιιο Πιο Φο.

_ ειειΗ]ιικ εε ιο , Με @πιο νωωιωιι ΤιιτοοοιιΠ

:ιι·ειιιοΡιΓεοΡο , Α π. Α Ν ο ε ΤΙιεῶιικιτιιιε νειι6:τειιΠε , Βιιο

ι:ετιίϊε αιιιοτιι€ιιε , ΓειΙιιτοπι 86 οΒοο!ιαιτιειιιι· Ρ:ιττι· εκ Ποτιιιιιο

άοΒιτειτιο δ: άενοεειπι. ι

13ω- ερ: οιιοά· ιιοΒι·ε εοηθειτ σειρίτιιΙιιτιι Βτιοεει·ιΐο ὶο Μι.

Ηε:δΗοιιε 6οικιωιΓω εε Ρετ Βοε ω Πω, οιιι ιο ιιιιΠσΡεο.

εεινιιιιιιε_ ιΡΒιιιι εΙεδτιοηετιι άθν0Ιι1τ8.τ11. Ρα· νεΠτ:ιε οτι:ιιιι

Ει:τοι·αε ιιιτεΙΙοιιι σ' ιΡτω ποιοι» απο. ιιιΒιιιι εΙοδοοιιοιιι 'ιο

· ΕΜΗ οι

 



ΙΝ ΟΑΈΒΑ .Β0ιΒΝειε·εΡιεοοΡΑΤσε. η;

)

.

Ρ!ιιτιοιιε ΡεοοεινιΠ`ο τ :το Ρετ Ιιο‹: 8: ττιειτιι Ρετ ΙειΡΓτιιιι πιο

Ροτιε ω! νοε Ρι·οϋΠιοιι€τιι ι Με ετοΙτίια: ότιτο!ιιτειιιι. (μια

:τυποι ετ ]ιιι:ιε όο Με .Ι νο ε. Διττιωο , Η ιιιτωωιτ Ϊ Ποπ

ιΒιιοτατ. νοτιιιιιι τειτιιοτι πιιιΙτιιιιι Ιιβει·ο.Ιιττι· ιιιιΙιι μποτ,

φωτ! ΠΠ ιιιιΓετε ετοΙοΠει: Ρετ νοε τισ Ροίτοτ€ ιάοιιτο οοιι(ιι..

Ιετιιι· , Ρι·οιιτ ·Γετιιιιάιιττι Βτιιτιι νιάττιτιε τιιΡτοιι·τι 8τ «Με

τοτιιιιι τοπιιιιιττο , τιιιιτοιιιά μπω Μοτο ιιι :το Ρειττο. ΑΡΗ:

οιιιτιι τιιιοτι Ε'80 άτοτειτιι @Βια τοιιττειάιτοτο νο1τιτιτειτι.

Βοιιο8τ Δω νο.Ιτε.τ Ρο.τετιιιταε πίττα οι Ποπιιιιο. ο Ρ ·· ι

 

ΤΗ ε ο Β Α τ. ο ι Ακτ:ΗιοιΑοοΝι οοετουέ
ο τ1>ιει·οτΑ.. με;

Δ Δε! ]τιΙιτΙΙιιτιο ειτοτιιοΡιίἐοΡιιιιι Τιιι·οπτιιΦτιμ ε.
Κ

Π. . Π .Πε ε!εδΐίοπτ· σΡΜτοΡί Βι·ίυστπ!ΐ.τ.

Εντικειτοο Ρειττι :ιο Ποτιιιιιο Ρ: ιιιεττ.ο 13τιετε- ΑΠΡ

τω. Τιιτοιιοιιίι :ιτεΙιιεΡιΓοοΡο τιιιιειΡτοι· ΤΙιτ:οΒειΙδιιε

ετοΙιιοι:ιοοιιιιε εστω» (α!ιιτοιιι 8τ ι·τνττοιιτιειιιι ,τειιτιοιιειιιι

Ρξιττι οι: Βοτιιιιιο άτοιτ:ιιιι 8ο άογοτοϊΠ. ο Π _

(]ιιιιι Γεειιτιότιιιι φα! ΡτοοοΠἱιτιι τίτ άο Ρειίτοι·τ εΠ86ιιι:ιο ιη

(ῖειΡιτιιΙο Βτιοεοιιῇ ,επι ιιοειιτ :Ιτέτιο.άονοιιιτο ]τιι·ςΡι·οιχ

5ιοΒιε τοΓΡοιιττετι1τιτοιιιιιτιμιτι!Ρετττι εἰ τιοΒιε-τοιιίοΙτι @Ρω

Ι2%θ·

- τοόετιι ιιτεοτιοι δέ οσε τιιιι€ιίττιιιιι ΑΡΑ.Νυινι ιιοΠι·ιιπι 60η

αιτιοτιιοιιιιι άτιΡειίτοι·έττι εεειτίιιτ Βτιοεοιιίιε ότι.1·θα·(ϊμισά“).-- `:

Ρ1ε8ει-ιιιιοεμιιητιειιι νιτιιιιινιτει 86 Γοιοιιτιει οοιιιιιιοειάτιοιΙεω-ε °

Ρτοοιιττιιιι. Ροτει·ιιιτο.τι νότα , τω :μια ΡΙετιετοιιΠάιπιιιε δ

[ιιΡΡΙιτειττιιιε τιιτ 60ιπ1ι18ΠοΗτιιω ιΙΙει:ΐιιιιιΓοι·νετε τετιτιιιιιιι·5

οιιιιιτὶτιιι ιιιειειίτι·ιιιιι ι·τοιΡιειτ πίττα οΙοτιιοτιτιτι _οοιιΕτιιιειιιι.

;:ιττητχη8Μ φωιιατ ιιιίιτττιιτ:ιτι τιοΗ:τ2 πωπω: ντίττετάιβ

3:τέτιο οι ΙΒΡρΡι·στιτιάίοιιιω €ειιοιτο.τοκ ντι·ιιπι τετοιου οι·όιε;

Ρετ ναι” Ρ:ιτττιιιτειε ΓιιΡτι·ι·ιοτ Γετιιτιάιιιιι Ι)οιιιιι φαι ντι

τω: οτόιοειιιτΙτιπιι Βιιτιιττι Ρειτιίιτ18 οποιο Βοπιιοι Μ. σετ

_ιιιιιτιν- ο ο ο °

 

:-_ ε·

ἔ
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έ 

ΑΝΙ)ΚΕΖΕ ΕΡΙδί)ΟΡΙ ΒΚΙΟΟΕΝδιδ ΕΡΙδΤΟΪ..Α

. =ι Αά Ρεττσισ_'ατετιιεΡιἴεοΡσσι Τστεσεσίετσ. 8
ο',

Ε.τεα/Ξε β φαιά απαιτει:: ίαιω·ύ· εωι/εει·αι·ίοπί Ρωετεσβ: @ι

Ττε6ῖ0τεπ|Ϊ.τ εΡῇσΡοτεω. =

σο' _"_)-›-_ ΕνΕ ιιΕΝ13ο Ραετι αι: Ποτσισο Ρ. Βει σπιτια Τστο;

τιεσίἰ ατετιιε ιΓεοΡο, Α. ΡεττιιιΠἱοσε εισ!Ηεπι ΟΙιτιΙΗ

ίαττισΙσε ισ εεεΙε ια Βτιοεετιιι , ίαΙσι:εσι 86 οσεεΙιεστιατιι παπι

ό.εσιταιιι 6ισασι 6Ιενοτατιι.

ΠτιΙιτατι ΡσΒΙιεα: , σαιτ Ητπιιτει· αείτιιιιαπισε , 86 ιιιενττα·

ΜΗ σημειο ΡτεεΡεσιτι , εοσΓεετατιοσι ντι·οι·στιι νετιεταβι

Ιιστιι εΙεότοι·σπι νεσετεσΠε ασ Ττεεοτεσίἱε Τστ·οσιε Ποπιισο

εοσεεόεστε Γαετεσσα: α νιώσε ότε Π:ατστα σοσ ΡοΠ`ιιττισε ισ

ι:ει·εΙΤε : 5σΡΡΙιεαστεε ΙισπιτΙιτει· εισατισσε ιίτατιι ει6εσΓατιο

σεπι σοίπατιι Ραεει·ιιιτατι νεΙ'τι·εε ΡΙαεεατ αεεεΡτατε. Παεσπι

:Μισο Βοττιισι Μ. σε. Μ.

οι=ι=ιειΑι.ιε Βιιιοοιεσειε Ει>ιετοι.Α

' Ρ ΑεΙ γισεεσιισσι ατειιιε:ΡιίεοΡσπι Τστοσεσθπι. '

Ξεεεισβε 8ιστοσεω φτΆοριιω μα! σοφια:: τστει·ε||ε εοπ|ει:»·στίοπί

τ εἰειΐἱἰ Ναικτιεπ·σβ.τ. ·

ΑΠΟ 1263. Ενιιιισσι:ι 58ι·Μ9 Ραπ·ιαε 1)ρτσισενισειιστιο;

κ Όει στατια ατεσιεΡιΓεοΡο ΤστοσεσΠ, ΟΒἱειαΙιε Μιο

· ιεεσΠε Γσσε άενοτσε εΙει·ιεσε ΓαΙστετιι 86 οΒεεΙιεστιαττι @Με

τατιι ταπισσαπι Ραι:τι ασ Ποιτιισο εστσ-οιτισι ΓσΒ3ε&ιοσε,

ι·ενει·εστια , 86 Ιιοσοι·ε.

Κενει·εσσαε Ρατετιιιτασ Μια ίαειττισε εΠε σοτιιτιι , Ίσα!

νεσεταιιιΙιε Ραι:ει· 8 ι Μ ο τι Πει @ειπα Βττοτ:εσ35ι· εΡΙΓεοΡσε

εἰ! Ρετεει·ε Ρι·οΓεθεσε , σεεεΠῖτα:ε Για εεεΙεΠα: Βτιοεεσίἱε

εισίτεστε: Ρατει·σιτατετιι νεΙτι·ατιι αι:τειισσε ει60ταστεε , σπα

:τσιπ ιΡίισε αΜεστιατιι ΡτοΒαΒιΙεπι Ισ Ιιαε Εισαι. σστ:Έιοσε ἴσ

ειισ Ροστιθιεια Ναιτισετεσσε ΙιαΒεαι:ιε πίττα έστω ε16εσζα:



ιι: ΟΑΠεΑ οοι.ιεινειέ απο φατσα. ”
έ??

|

ταιιι. Βατιιιτι ια πιαει1ο ΠειΙΙοσιιι·ιασ Βι·ιοσσιιΠε , Με Ι.ιιιιαα

αιιτσ ΟατΙισάι·αιιν δ. Ρστι·ι , αιιιιο Ποιιιιιιι Μ. σε. πιο. να.

1σατ άοιιιιιιατιο πίττα Ρσι· τσιιιιΡοι·α Ιοιισιοι·α ιο Ποιιιιιιο

]σίιι σιωιιο.

 

οι=ι=ισιΑι.ιε ΒαιοσΕΝειε ιει>ιετοι.Α

Αα νιτισστιτιιιτιι Τιιι·οιιστιίσιιι ατσΙιἰσΡιῶοΡιιιιι.

_ Ξκσιι/ἑα .9ίωοποπ :Ρφομοκ μα! »ομοια ίπτει·φ τοπβσι·ατίοΜ

είσαΐί·ί Μασία·υίσπ|ΐ:.

Ε ν ε ιι ε κι: ο Μ ΟΙιτιίτο Ρατι·ι ασ Ποιιιιιιο νικσιειιτιο,

Βσι ματια Τιιι·οι·ισιιΠ αι·σΙιισΡιίεοΡο , οιεσιαια Βι·ιο

σσιιιιε ΓιΙιιτσιιι 8: ιιτ Ρατι·ὶ ασ Βοιιιιιιο οοσόισιιτιαπι άσοι

παπι ασ ιισνοταιτι. ·

Νονστιτ νσΠτα Κενσι·σιιάα Ρατσι·ιιιταε , φα! $1ΜοΝ

ΡσιτιιιΙΙιοιασ άινιιια Βι·ιοσσιιΠε σΡὶἴσοΡιιε , σαιιΓα Ρσι·σετιιια

τιοιιια σίτ αοΓστια , ιισσ Ροτσιατ ιΡΓιιιιι αΡΡι·στισιισΙσι·σ σιτατιο

πίττα τισ σοιτιΡατσιιαο Τιιι·οι·ιιε Βοιιιιιιισαιιι ίσίτο ΑΡοΠ:ο.

Ιοι·ιιιιι Ρσττι δε ΡαιιΗ αά πιιιιαιιε σοιιΙσσι·ατιοιιιε σΙσότο Μα,

σΙονισιιίἰ :δ νοοιε ιιιιΡσοόσιιόιιιιι. Πιιάσ Ρατσι·ιιΙτατσιιι να.

!τι·αιτι αττσιιτιιισ σιιοι·ο , ιιτ ΙΡ(ἱ.ιιιι Ιιασ νισσ νσΙτι·ι σπιτια φα

ασ! 1ιοσ Ιιαοσι·σ άι8·ιισιτιιιιι σιισιιίατιιττι ιη Βοπιιιιοί πω;

Μια Ρατστιιιταε ει· τσιιιΡοι·α Ιοιι€ιοια. ΔΠατιιιιιιιιΠΡιΙΙο·

σιιτιεσΒτιοσσιιΠε ιι€σιϊΒιιιιατ `αινι€Ηιαί Β. 4ο!ιαιιιιισ ΒαΡτιΓται:·

αιιιιο ΒοιιιιιιιΜ.σσ.α.ιτιν. ο ` σ· ' ·

στιει>ιτλΝαι:οι)αΝέια· εσιασοσι ιιι>ιειτοι.ιτ

@ΜΙ νιιισσιιτιιιιιι αισιιισΡιΓασΡαιιςταιρασμαΜ. __ ;

:εισαι α· Μα Διαφόρα Ϊῆίσι·#· =ΐϋυα»ἴιι σοπἰ/ἐσὑᾶ:ἰΜἔ. Μασἰουιυ»|ἱ: φ]ε)0Ρύ. -

ματια Τιιτοιισιιίἰ· αισΙιισΡιΓσοΡο ,
ο . $τε1>ΜΑΝυεόι..

του. ΡστιιιιίΒ.οασ Βο!σι1ίΒ σα:ΙσΠεσ πιιιιιΠ:στ ΙιιιιιιΠισ Μια

Ζ ε;

Απ. ειδα;;

°ΚΕντ ιι ιι απο Μαϊ ασ Ποιιιιιιο Μ”ε ιι τ· η; , Πα; Αα, 1164,



Η

Α!... “ΘΕΕνε ιι ιι τι ο ο ιο Οιιιιιιο Με αε Ποιοιιιο , νιοε:ιτΝτιο

| ν

"ο -Ωο

·:.·ι

ο

-ι·;δ αει· `ιαβι Ο ;ΤΪΑ* ι ΎΠ_`·Α·'Κ ΕΕ Ἀἶζ? ἶΪΪ

απο ξ ι·ενει·εοτιαιο απο οι: Βοοιιιιο τιεισιτατο δε ειενοταιο;

.Ωω-Π Πω ΡΓΟΡιιι εοι·Ροι·ιε ιοίιτιιιιτατε τιετεοτι , δειοαχιο

τοε _οιοτιισοε ιιεεοτιιε εεειεΠ:ε οοιιτα: ωενιειιο1ιωιιιιιΡεοο

τι , ιιαε ειιε Ποτοιοιεα ιο Γείιο Βεατοι·οτο αΡοίι:οιοτοιο Ροζ.

το δε Μου , οιια νοιαιΓεοοι δε αιιιε ίοι:ι:ι·αΒαοειε νειιι·ιε , αει

εοοιεει·ατιοοεοι νεοειαιιιιιε »οι δ. Με ει·ατια ΜαειονιειιΠε

ειεττι αΡιιό, Τοτοο05 οσο οοιΠοιοε Ρει·Γοιιαιιτει· ιιιτετεΠεε

Ρατε.ι·οιτατειο νείτι·ατο @Με ειοιτιτοοε ειτοιαοειαιιι , φωτι

οιιειιαε νιεε αισίεοτιαιο οοιιτατιι ειδατε και @το ειεεο..

Πιταιιι. Κατοοι ειιιτο ιιαι›εττιιιε δε-.ετατ'οιιι οοιεοοιτι νεο δε

ιοΙΐι·αΒαιιει νειιι·ιΓοοε.ι· εοοΓεει·ατιοοε3:ιατειι&α τιιότιε εε δε

ιοεο ειοιτει·ιτιε Γαειειιτιοιιι. Βεοε δε ιο ναιεατ Ρατει·οιταε

ιοιοι Μ. εε. Μαν. .ι ς
σ:Δ'<'

ρ_ ` 'νεΠ:τα.. Βατοο1ιο°Ϊειισ Β.]οιιαιιιιιε ·ΒατιτιΠεε, αοοο 19ο:

Ε «Ί

το2Ε- -..6°-. -.ζ

οοε.ε Νε ιε- ο Α ειτε ει.
ο -Ατι-νιοεεοτιοιοατειιιεοιίε. Τοτοοεοιεττι. ' ·

 

ο

$2αιφεαιτ :καποτε ι5'εφιιαπί ΠοισκΠι εο]εορί.

Πει ει·ατια ΤοτοοεοΠ αιειιιτΡιτωΡο , ιιοιοιιε ΟαΡιτο;

. Πιο ΠοιεοΠε εεε1εΓιαε Γαιοτειο απο ι·ενετειιτια ειειοιτα

δε ειενοτα. τι

ο .Βοοαε τοετοοι·ια: δι: αει-ι .τι πο οιιοιιιιαιιι. ΠοιειιΠ-_εοιΠ

εοΡό ιιιιΡει· νιατο ιιοινει·& εαι·οια ιοετεΠο ο Ρα· εοιιιοτοοι·.

τετο εαειετιι ΠοιειιΠε εεειεΠα ναεατ Ραίιοτιε τεειιιιιιιε 5 ιο

ΡτωΓεοτι ειιιεειοε εοοεαοοοιεοέ οοιιτοένιι·οο Ρτονιειοε δε Πο

θιιειι:οι1οιιαιιοειιι Βι·οΠε τιεεαοοιο ΠοιειιΓετο Ξ· δε Τιιοιιιαιο

ειε ς)οιοοιιι·οιο ιιτοεοι·ατοι·εε ιιοίιι·οο εοοιιιτοιτοοε οοοιο.

οοεοιοοε εοι·οιο ιο Γοιιτιοιιι αει όεοοοειαοδοτο νοι:ιε :που
τετο Ρι·αετιιέι:ι._ετιιΓεορι, εοιαιιιτοα: Ρι·οοιτιετοι·ιΠεοει δεαει

ρετεοειιιοι ιοεο οοιιιι. Ιιεεοτιατο αινοιαιο ειι€ειιτιι ίετι μονι

ειει·ιιιι εεειεΠαε οοίιι·νει)οιεοΠ ειε αιιο ιο ε ιιεοΡοιο δε Ρα

. Ποι·ειο., .Όποιο απο ιιιε εαοιοτι-Ροιτ ι-ε οτο δ. Οαται·ιοπ

νιτΒιιιιμ αιιοο Βοοιιιιι Μ. εε. ι.Χν. _ _

-. -
_

___.Α αν· -
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5 · Απ νιποοπτιιιτπ ατεἰιιοΡιἴεοΡιιιπ Τιιτοπεπίε:ιπ. “
ο - : · °

Π): σίαδίίυπε ¦υβαιεπίσ Μαθέ ίπ ι·ρι7δορα»ι Βοΐω/ἐω · , μαι»
ρεεε: τσαβ·»ιαι·π Δ '

ΕνειιΕ »πιο Μπι αι: Οοιπιπτον ι ιι ο Επι· ι ο , πο· Απ. ιι6;.

<έτατια Τιιτοπετιίι αι·οπιεπιίεορο , ιιιιπιιΙο (?αΡιτιι!ιιιπ

ΠοΙεπίἱε ι:οοΙοΠε Γαιιιτοπι ειιπι οπιπι ιονειιοπτια απο ο
ι αι: 1)οπιιπο (κοιτα 86 εΙονοτα. Δ

- Ποιο εα:Ιε:Πα Ι)οΙεπΠε , Ροίὶ πιοττοιιιι Βοπιο ιπειποιια: Ο. ΟΜΜι

Μ ?.ιοποαπι .εΡιΓεοΡι ιιοίιι·ι , Ραπο:ιε είΤετ ΓοΙαπο άοϋιτιιταἱ

ιο Ι.ιιπει: ΡΜ! ()ιι·ειιπιειίιοπειπ Βοπ·ιιπι 3 αππο @ατα Μ. σα'

το”. αΠιππατα α ()αριτιιΙο απ εΙιεεπάιιπι 86 Ρι·ονιάεπάιιτπ~

απο α:οΙοΠε οι: ΡαίΕοι·ο $ νοεατιε οπιπιΒιιε ονοοαππιε , 88

Ρταείοπτιοπε οπιπιΒιιε πώ νοιιι€ι=ιιπτ , οι2Βιι€τιιπτ , 86 Ροτιι6-·.

των: τοπιπιο6ιο ιπτει·ε:ΙΤε ι 86 πι ιΡία εεοΙοΠα οοποιαδαι:ιεξ

8Ριπτιιε δαπ&ι @ποια , Ρτοιιτ πιοι·ιε είὶ , Ρι·ιιπιτιιε ιπνοι:αε

τα 5 ΡΙαι:ιιιτ ποοιε οιππιιιιιε 86 ίιπειιΠε Ρετ νιαπι 6οιπΡι·οπιιΠ

ότι ΡαίΙοι·ε πωπω οεοΙ6·Πεο ι·ονιάοι·ο , 86 Πε: εΙο -εοπιπιιιπἰ

νοιιιπται:ε οιππιιιιπ 86 πιιιέιι οτιιιπ ΡΙοπαιπ αι: Ιιο€ταιπ πο;

τοΠατειιι ποιπιπαπάι , ειι€οιιιι , 86 Ρι·οιιιτιοποι -ποοιε δέ ω: -

Με εεε!οπο 8ο ραΠοι·ο οοπεοΙΕπιιιε 86 6:οπιιπιππιιιε πιο

νεπαι·αοι!ιοιιε 86 Με ειι€πιε οοποαποπιειε ποίϊι·.ιε , ΜαΒιίΪ

τιιε]οΙιαππι ΤΙιε·Βιιιι·αι·ιο , θ. 86ΙιοΙα!Ηοσ, Υ. ατΦΒἱᾶἱαΦοπο

νεπαοπίι , 86 . πει:απο οποιο , ιι: πω οιιιιπιιιιπ ποοιε

86 ει:οΙεΠαε πο τα: 6Ιο Ραίιοιο ιιι·ονιοει·επτ, 86 ποσό €οτ11Πι.

οιιι·ατοτ Ροποίιαε , πάμε ω @Με 6απεΙοια: εοπΓιιπιποπεπι

ΕΜ 6ι·αο!ιτε 86 αοεοπίατ; Ριιιτ €τια:πι @οποίο όι&ιιπι 86 απο,

οποσ] πιίι οπιποε Ρι·απόι&ι ιο ιιπαπι Ροιίοπαπι ιιπαπιιιιι:ετ

©0Π€οτά2.1°ΕΠΕ 5 πιιοο αο Με ιιιωκωι 86 ποιοι: , ΙιαΒειοτιιι·_
Ροπιπιε πιο ιπΓι:&ο. ΉιΓεοεάεπτεε π: παιτοπι ,Δ ΙιαΒιι·ο

οιΙι8επτι παέΕατιι ιιποι ίπ, Στοιιτ αΡΡαι·ιιιι: μι· οΙΐε&ιιιπ , π:

νεπει·αΒιιεκπ νιι·ιιπι , Ριονι ιιιπ`86 άιΓει·ετιιπι Γειεππιτ σοι-ι Π

ποπτιε-, πι ΓριπταΙιΒιιε 86 τειπροι·αΙιοιιε οιι·αιπιι“Ρεθιιιπιζ Ο ι .ι·.Ζι

π·ιαδιίιι·πιπ ο ιι οι: ιι ε ιν: .Μαι πε ατοΙιιι:!ιατοπιιιπ ι:ιτα_πΠι:
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8οι·ο.οιιιο Μ εεεΙοίἰο. Τατοοθηίἱ , οοοαιοοοκιππ οοΠι·ιππ;

υιιαιιἰωᾶτει· 6οοΓεοΓεωοτ. Ή1οιιε Μ! Με ι·ενο:Πε , απο:

Ρτεεὸἰᾶει: 6οοΓιιπ1τὶοοεω εαπ εΙε, Ρι·ει:ώ&ιιε θ. 86Βο!ειΜ

απ ‹ὶε οοοΙοπΓιι 86 τοειοάειτο οπωωτο οοεΙ6&οτυπι Γιιοι·ιιπι

ΡτωΓειπἰιιτπ , ν1α: Επι 86 τοτὶιιε ΏαΡἰτοΠ , δ!. εοι·οοιι$οπι απ

ἱΐὶοτἱτατε 86 οτεΙΒιτε ΜΜΜ ε5ε 6οΙΙ:ιω , ποτΠἱι12νἰτ 86 Με

επ 8Μωτο οΙιαπι18ττι ΜΜ›« 1η 80818626 ΒοΙ€ΜΪ8 ορίΓεο-·

μπα δέ Ρειίϊοι·ετο , 86νἱοε οτοιπωπι πάω οι: εοάοπι 86 α

οΙεΒεε ποίἔτειτ Ρωνἱάπ 3 φοτο €ιθᾶὶοηΟπ1 86 Ρτονὶίῖοο6π1

πω σπιτια ιιτιοιπιπἱτει· , δέ Π:18ι1ιοτί686, 86 Με εοητι·οο56

ᾶἱοηε σ.Η πο ἀιαἱωιιε οεοεοτεοἀαιο. Πἰ6Ειιε νοτο ]ο11211

:πε ατεΙι5ἔἰει6οοιιε 8.8 οοΠ:ι·ειω ΓιιΡΡΙΙαιε1οοεπι 86 ττιιιΙπωπ

ὶιπΙἙαητἱειπτ εΙεᾶἰοπἱ 86 ι·ονΗϊοιιΙ ὰο Β ίεάειτ ποπ (Με ω- -

8πει άΙίδειΠτσ.το 6:οοίοο π. Α6! ττιαῇοτοιτι σ.ιιτοτη ε]ι1ε :οἱ ίἱτ.

ωἰεειτεπι 86 6εττὶτιιὸὶοεω , οσε Κ. ατοΒὶὸἱα€`οοι18 , ].· ΤΜ.

Βιιι·ο.Ηιιε , θ. 86:ΙιοΙειίΗ6ιιε ΠοΙοοΠε , Κοοεπιιε άΙ&ιιε Εμ

$ι:ΗΠοι·, Υ. ειτοΙιἰἀΙειεοτιιιε νεοοτοοΠε ΒτυΠο εϊοαιπυέ

ΒοΙοοίἰε _ Η. 6Π6Τ:ιτε (:ειΡο , Αιιοι·οο.ε $ειΙοττιοο , Ρ. 6Ιο νο8

απο ,ο Τ. 6ὶο Τιιίἱτο. , Η. 8ο Βετο. ,, ΙΩιάοΙίιιε θοπικιΙου ,· 86

Κ, «Με ΡΕ1°£2. οειηοηὶοί Ι)οΙειιΠε ο66Ιείἱπ , οτα:ίειΜοοε οπο;

Δίου: ὶπ1τ€τΪιιἱπ1υ5 , 6:οοΙοοΠωιιε , 86 Ρωείοιποοι οαπατο Μ;

@Με ΙῖἔὶΙΙΞε :ιοθι·1ε , :ιο €τίωτι @Μο 6ο.ΡΙτι:Η ΠοΙοοΗε ία

απο €0ΙΠΙΏ11Πἱτἱ. Ρατει·οΙτειεεω νοΜειω @Με απο όενο6

τα ι·ενει·εοτΞει ι·ομπκιε ω· ὶη Ποωὶοο Γυ(ΓΡΙ1αιωιτε , ω.

τοπικ ο1666οοεπτ Ρτατάί&ο.Μ 6ὶο Ροι·ίουο. ἑ οπο, Ι2ι1ἀ2ῷὶΙἱ,

δέ ΙιοοεΙἶεει. , «Με ακτη Βοηε πιστα έ εεοοοὶοε 86 οοιπ:οι·6Η.1

κα· ι:εΙοοι·ειτο.ιπ 3 ειιιέϊτοι·1εειτο νοΠ:τει ώΒοετωοΙ 6οοίἱτωειι·6.
Α&ιεπι οσο ΒοΙ. «Μο Ι..ιιιππ δέ οποσ ΡταπΗέὶἱε. ή

σ 

Βο1.ΕΝ5ιε (ΞΑΙ8ΙΤΠΙ.Ι ο Με το1.Α

Λο νωωωΠω ειτεΜεοἰἴεοοιιπι Τοτοοοοίἑπι.

Μάι κ: ΐοἰωιπωι ΔΗΜ ο!8δίκω σουβΜα1Μ8· σο»βσα

φάομοκ.

Αη_ Μ, ΒΕνειεποο Ρατι·1 ω: ΒοττΠ11ο νικο ε κτ· ιο , Πε!

@το Τιιτοο6οΒ αποΙι1εο1ί6οοο , Πειο1τι:Ιιιιο ΒοΙειιίἱε



ε ΙΝ (ΙΑΙΙ5Α Ι)ΟΙ..ΕΝ5Ι5 ΕΙΙΙ5ΟΟΡΑΤΙ.Τ5. 5- ι8ι

εεεΙειια: , Γαιστειιι 8: τενει·εστιαιιι Ραττι ό: Ι)οιιιιιιο @Με

τ2.ΙΙΙ, -

Οσοι νοε εΙεόειοιιειιι σε νειιει·αΒιιι στο Μαειιιτο]οιιασκε

Μ .α τα ε' ατειιιειιαεοιιο Τι·αιιΠιαειταιιο ιιι εεεΙειια Τστοιιειιιι,

α ιιοΒιε εαιιοιιιεε εεΙειιταταπι εισι:ει·ιτιε εοιιιιτττιατιειαπι ι Ρα

τετιιιτατι νεΙιτα: Ρετ Ρι·αείειιτεε Ιιττει·αε ιισιιιιιιτει· ωΡΡιιε.ι

ιιισε , εισατιιιστ ει:ιεπι ε1ε&ο ιιισιισεεοιιΓεετατιοιιιε νειιτια

νειιι·ι ει·ατια ιιιιΡει·τιι·ι. Δε! Με ειιιπι Ρετειι:ισιιι Η οΡσε

ίσετιτ , ει: αΙισιιεΙαιιτι εοιιιιιτιιιιιισα Ρι·οειιι·ατοι·ε5 αιοίιι·ο;

οσειιιιιβετ ιιι ΓοΙιεισιιι , νειιει·αΒιιεε ιιοίιτοε εοιιεαιιοιιιεοε

ιιοίιι·οε ]. ειεεαιισιιτι ΠοιειιΓειιι , Υ. αι·ειιι:ιια:οιισιτι. νειιε.

ΐΕΠΙ5ΙΏ , Κ. εΙε Ι.)οττα οΙΙιειαιετι1 Ι)οιειιΓεπι , 86ΤΙιοιιιατη.

ειε Τσίεα , εετει·οΓ:1σε Ι)οιετιιεα::ατιοιιιεοε , εισι εστι εοιιίε

ετατιοιιιε Ρταεάι&α: εοτατιι νοοιε Ρι·αεΓειιτιαΙιτει· Ραι·ειισιιτι

86 Με Ρατει·ιιιτατι πίττα Πειιιιιεαιιισε Ρετ ι·ιεΓειιτεε Ηττε

ταε . ΙιαιΙΙι ιιοίιτι ιιιστιιιιιιιιε ιιι Ιισισε :ειτε ”πιοιιισιιι Πει!

Ιατα5. Ι)αταιιι Ποιια ισειιΓε ]αιισαι·ιο , αιιιιο Ι)οπιιιιι Μ. εε.

1. α: ν. ° ι

 

Ριιοτιεεειο ιοΑισιιιιε ινιΑιαιε· ειαιε0οιαι

· ο ο ι. Β Ν ει ε. · ι

. 5ο Ισ Μι ΝΝ τ ε Ι)οΙειιιιε εεειει-ιε ιισιιο εοσΓεει·αιι.:

.Ε:ισε εΡιΓεοΡσε , ιισιε Γατιέικ Τσι·οιιετιίι θ90ιθΓα δέ σει

Ρατει· ν ι ιν ε ει: τι τσιίεισε ίσεεεΙΙοτιιισε εατιοτιιεε :Παω

τσειι:ιια οιιε:ιιειιτιαιιι . Ισιιιε&ιοτιετιι , 8: ι·ενετειιτιαιιι Ρι·ω

ιιιιττο , δε. ΓσΡει· Ιιοε (αιιέτσιτι αΙτατε ΡτοΡτια πιαιισ ιιττιιο Τ.

 

5ΙΜΟΝΙ5 ΕΡΙ5(:ΟΡΙ ΒΚΙΟ(.:ΕΝ5Ι5 ΕΡΙ$ΤΟΕΑ

- Αα ]οιιαιιιιειιι ατειιιεΡιἴεοΡσιτι ΤστοιιειιΓειτι.

£%0%βεβ φαιά σοκιβει·ατίοιιι εριβοιιί νω...ρι και

ι Ρο#ἱτ ίπτει·%·.

ΒΕνει:ειιιιο Ραττι ασ Βοτιιιιιιο ]οιιΔ ιι Ν: Πει μα. ςΜΜέ

:ια Τσι·οιιειιιι αιειιιεΡιίεοΡο , 5. ειινιιια ΡετσιιιΙιοτιειηο:



π

189.. Α(ζ'ΤΑ νΑ1ιιΑΒτιοεετιίἰε εεεΙεΓιεε ιτιιιιιΙιεΕΙιιιωτ1τι , [Δισκοι δέ οΕιεεΙιετ:=

τιειτιι Ριπή ε!εΒιτατιι 86. εΙενοτο.τιι. ι

'Ρατετιιιτειτι νεΠτεε ιιοτιιτιι Βι.ειττιω , ουρά πω Ρτοιει·ιϊ

εοτΡοτιε ιτιθττιιιτειτε όείετιτι , Ρττείειιττ εοτιίεει:εττοοι τω;

νετιετιιΒ1Ιι 86 ὸιΓετει:ι εΙειΞΗ νετιει·ετιίιε πω: Ροίΐιιιιιιιε Με

τετεΠε. Ετ Μεο νθτω Ρατεττιταιε οσε ΕιιιΒετιτ ειτειιΓειτοε.·

Νοε νετο Ρτεεάι&α εοτιίεετε.τιοτιι Βετιι€τιε ειιτιι εοτιΓειι!ἰιτιι

ωωιπωω , οιιετιι εοττιΡτονιτιετε!εε εοτιεΙεεεε ειόΙ:ιιοει:ε;

ο Βετιε 86 ότι νειΙεο.τ Ρωεωιω πίττα..

!

 

Ντεοτ.Αι ΡΑ Ρε ιιι. ι:ι>ιετοιτέ

τω ]ο!ιατιιιεττι :ιτετι1εΡτίεοΡιιττι Τιιτοτιεο&τιι. °
έ· ›

` Ε'επε6:ΐίτ ή εοί!ατίοπεπι επτα: Ρτώ6088ώ Μ Ξσἄοπειτ/ἰ @ο °

8 ο Βοίοιβ εσεί6·[Μ. Ι

δ©η; Η

Δ!... "σα ΝΙεοτ.Λοτι ετιτί.εοοιιε 8ετν-ιιε 8ετνοι·ιιττι Πει νειιετε;

Βι1ι Γτ·ειττι ο τω τι τι τι ατεΙιιε.ρι.ΓεοΡο Τιιτοτιετιίἰ , (ει

Ιιιτειτι 86 :ιΡοίΕοΙιεσ.ττι βετιεάιιΞΗοτιετιι. Α

τ νοιετιι:εσ :Μπι -Βοτιοι·ειτε ΡετΓοτπιτπ , 86 Ρετ Ιιοιιοτειιι

πω ει:Ιιττιιτιιτιι ειΠιε Έιτονιε!ετειτι1”ιιτοτιεοδ ( αεΙ682 )·,_ Πι

εεε Ρτεεοεπά:ιτι1Μ ΦοΠ2.Πο ω! τε Ρεττιτιετε (Μεση ιιτιο.ττι·

86 το· ΚεάοτιεττΗ 86 Βο!ετιίι εεε!εΠιε εειττιεάτιιΙιΒιιετιιτε μα

νικά . ντάεΙιεετ το ειιι·ιιτιι ΠοειιΙιε ΠτιΒιιΒιε. Ρει·Γοτιειε Με.

τιε8.ε ΠΠΠ8: εεεΙεΠείΕιαιΒετιε5ειε οΙπιτιετιεεε ,. 86 τιιιιΒιιε εε..

ποοιειιττι- ε!ιοιιοά ιττιΡεάτωετιειιττι που οΒΠίτευμιιιτε :εικοσι

ιΠοτιιττι , :Μεσοι ετ[ὸειιι Κεε!οτιετιίτδ6 Ποιετιθ.εεεΙεΠιε

ΓΡε&ειτ ΠιιιιΙιτει· εοΙΙ:ιτιο ρι·α·Βειιό:ιτιιπι , εοιιίειδίιιε εεεεό.ιτ ,

86 τττΐτο. :ι.ιιτιιιιιι ιιτετἱε ΙιιιῇιιΠιιοόἱ Η ειιΤαιτε , Ρ:ιετειιότ τεετΡΙ τη

αιιτιοτιτεοε 8ειτι Πειττεε, δ! ρτοντάειιιιι ΕΡΓατιιττι ΠιιΒιιΠε εις

Πο8ιιΕ$Ρτε:Βεηόιε απο νειεεινετιιιτ , εε εοιιττειότότοι·εε Ρετ

εειιΓιιττιτιι εεεΙεΠαΠτεο.τιτ οτιιτιι ειρρεϊΙοτιοιιε ΡοΠεούτε.

εοιιιο6·Γεεττάι , Ηβετειιιι τιει;ειιι&οτττετε Ρτείετιτιιιτιι εοτιεει.

ότττιιιε ΕτιειιΙιτατειτι. Νοτι οΒίτειτττε Η τη εἰΓεΓεττι εεε|είῖἶε 8....

Ιιει!ιετιιτ οΙε εει·το εετιοτιἱεοτιιτιι τιιιιτιετο ιιιι·ειτιιετιτο εοτιδτ·.

:..Ϊ › 63 τω.ττοττεεωω· ειροΠ:8Ιταε νεΙ οιιεειιιιιοιιε Με 5ετιιτε.ιτε νετ:

1ζετο. 1)ετιιπι ζω1Βιι8-1ιιΙΙι ΡοωιΒΦετιιε ιιοΒι:ΜΠεσί

° ° ' Με”



Μ ΟΜ.ΐ8Α ΒΟΕΕΝ5Ι5 ΕΗ5ΟΟΡΑΤΠ8. 18;

 

εετιιι ΑκεΗιοιΑεοΝι ΤΙΚΑΝ5Ι.ΙΟΕΚΑΝΙ

ΕΝ ΕΟΟΕ.Ε5ΙΑ ΑΝΒΕΟ ΑνεΝ51.

Αεί νἰεετἰοε εΙεόΗ Τιιι·οοεπιΠε

ε ε ο Δ . ε . _

Όι· σο»β·οποπτ ε!εόΐιοποα[αόΐπω εἰ: Ρεο·σω φήομικι ΒΝοσ:›ι|ἔΜἔ

. ΙΜε νεπετειΒΙΠΒι1ε 8: ὁἱἴετετἰε Ποπιππε Ρ.. ειι·εΒΜπω Απ. απ;

εοπο Τιιι·οιιειαΠ , Ο. ειι·εΜεΙκιεοπο Κυίἱτιει:Π Μι εεεΙε

δε. Τιποοειιίἶ 8: Θ. ὸἱἐΕο ΙππίειτιτΙ ειι·εΙι£ΡτεεΒγτει·ο Τατο

:ιετιίἰ ,νΙσειι·ΙΙσ νεο€τεΒΜε νΜ Ι)οτιο5ιπ εΙε6Μ ΤιιτοιιεηΠε

Ρειτι·ιιε ο.εεΙπε11αεσηιιε Τ1°8Ι1Πὶ8€τ811ι15 ω εα:ΙεΠο. Απάε8:ι..Ξ

πού , Ει!εεεω 86 ά1Ιε6Μοοεπτ ΓεκπΡΙτει·οο.ω. '

Ποωὶιιειεἰοτιεε νείὶκιε _ ‹Ιε €1ι1ἰΒι1ε ΡΙει1ειω Π: Ποπήιπτ

Μικ1ειπτ οΒτωεκτιω , τεευἰτἐππιπε 82. το8:ιππω ειΒ·ε&ιι εποε

ΡοΠἱιιτιιιε εττιΡΙὶοι·ϊ ,, φιειεΙυιιε εΙε6Ηοηε;τι ία&ειω άε .νε-α

.νετιειο.ΒΙΙΙ 8: εΙ1ίει·ετο πκι8Μι·ο Ρ ει· ιι ο ο ι: ν ειστε ο ω·

εΡἰΙἔοΡιιττι εεεΙεΠιε Βτὶοεεηίῖε ,. ειιἱ εΙεθεὶουἰ ΓΡεεἰειΙΙτετ”

ι:οη!ειπ1τυω ¦ 8; φωτο παταω. 8ε @απατη Β:ιβειτ1ιιε , τ€11ι1η

απο ὰ Πω @Η ,. Πει:οιϊ ηοϋὶ8 ΓΡε&ειΒο.τε:ε εΙεέΜοηε (Η:

11οΒὶε ίει&:ε Με €Η&2. εεεἰείἱἐι εὶε εουΓεηΓιι 8: νοΙουτεπεεΙεσ.. `

τοι·ιππιποΜοτυω.Ποε τΜΕειιΙαιεε 8: άΗ:ιεέοι1ε εικιΙ1Βετ, νείἱτἱ

8τειτὶα ΦοΩΗΠ11:ιτε άά8ηετιπω 8ενεΙΜε. ν;ιΙεεμβεηε 8ε εΠιι Πι

Βοππιπο ]είἱι ΕΙπΙΒο ι>πωωω νεΙΙι·ει. Πειτι1π1 ά1ε Μετε:ιιι·ϋ

Μ ΈεΠ:ο Β. ΜΜΜ:: ΜαδάειΙεοεε: ,πωσ Ποπήιι1 Μ, α. Μαι'.

ἈΙ..ΑΝΙ ΤΚΕΟΟΚΕΝδΙδ ΕΡΙ$()ΟΡΙ ΕΡΙ$ΤΟΕΑε

Αά νὶεατ1οε Τυτοπετιίἱε εΙεδΗ.

Σκεπ/?ιτβ· φαί πομπο: £πωφ2 οοκίἐστστἱοπἰ Ρευ·ί- Βῖαἰοσσπβά

· ερή:ορυ '

νῖιωε ν€ι1€τειΒἱΙὶΒιι8 δε ἀἰΓει·εεἰε Ρ. Τει·οηεεΠειτοΜ. Μ; πρ;

· εΗεια:οιπο Ο. Τ:ο.ι1ίπτω1εοΠ , θεειεεωΡτεεΒγτει·ο , 8ο
Κ



αν. Ψ” ε ε·<ι· ιι ν Α ιι ι Α Ντ

εαιιοιιιεο δ. Μιιι·τιιιι Τιιι·οιιετιΠε νιε:ιι·ιιε νειιετει!ιιΙιε

επι. Τιιι·οιιειιΠε εεεΙεΓἱιε ε!ε&ι ειιιιι εοιιεοι·εΠο. , Αι.Α.Νοε

όινιιιο. ΡεπιιιΙΕοιιε Τιεεοι·ειιΠε εΡιΓεοΡιιε , Γο.Ιιιτειιι ω Βειιτεε

νιτειιιιε Ει1ιο. _ _ ο _

Ωιιοιιιαπι ιιιΗι·ιιιιτειτε [ΡιοΡι·ιι εο:Ροι·ιε άετειιτι·, Με ω

Πειιιτι ὸιε Ποπιιιιιεο. Ρο ειιιτιιιιιι ιιονιιιτι Τιιι·οιιιε ειιΓοιιε

Με: ιιιτει·εΓΓε ιιοιι ΡοΙΓιιιιιιιε εοιιΓεειειτιοιιι νειιειιι Με «η

ιιιιιΒιίΈτι Ρ ει· κι , εΙειΞΗ εοιιίιι·ιιιιιτι εεε!εΓια: Βιιοεειιίιε , ιιο

Πιιιιιι ιιιιιιιΠ:ει·ιιιιιι ιιιιΡειιΓειτιιι·ιι νο: τοΞε.τιιιιε οιιιιτιιιιιε ιιοΓει;ι

Βετο ιιοΠιεπι Με νιεε ΙιιιΙιεειτιε ει:ειιΓεεο.ιιι. Π2.τιιΠι όιε

Μει·ειιιιι ειιιι:ε Νο.τιιΙε Ποιιιιιιιι σ.ιιιιο Βοιιιιιιι Μ. εε. 1.ιει6ι.

 

:σε τ. ε Νε 15 εΑυιτυι.ι Ει>ιει·οιΑ

Αα ΙοΙιειτιιιειιι ειτεΙι1εΡΙΓεοΡιιπι Τιιι·οιιειιίειιι.

Ι

έιέπίΡεατ πιοι·π·»ι ¦οΓιαιιπΒ ΜαΓιέ ΠοΓεπ|Ϊ: εΡιβοΡἰ.

ΑΠ. ".8ο_ Εν ε ιι ε τι ο ο Μαι εε Ποιιιιιιο]. Βει ει·ιιι:ιο. ιιι·εΙι1εΡιβ

εοΡο Τιιι·οιιειιίι ΙιιιττιιΙε ΟειΡιτιι!ιιπι ΒοΙετιΓε Γειιιτετα

ειιπι οπιιιι κενει·ειιτιει 86 Ιιοτιοι·ε.

Βετο ειοΙειιό:ιιτιι ι·ιοΒιε , 86 ΒοΙειιΓἰ εεεΙεΓιατ Ιο.ιιιειιτειιι:

Δω Βιι€ιιΙτιιοΠε ΓιιΓΡιι·ιιε , ιιιοι·τεπι νιάεΙιεεε Βοιι:ε ιιιειιιο.

Με: ] ο ιι ιι ιι κι ε Μ ιι ιι ε' , ειιιοιιάσ.ιιι ειι&ε: εεεΙεΠιιε φωσ

μ, Ρετ ιιι1εειω τιοΠ:το8 εοιιεειιιοιιιεοε ιιιειειΡει·οε Ρεττι1111

εὶε νειιετο 86 ]ιιΙιετιιιιτι εΠ&ιιιιι ΒοαΜύμ οιιοε Ρι·σΡτει· Ιιοε

ω νοε ΓΡεειεΙιτει· άεΓΗιιατιιιιε : Ρετε:ιιιτετινείετιε απο Ρει:

ιΡτω, ειιο.ιιι Ρει· τειιοτειιι ΡαΓειιτιιιιιι ιιιιιιειειιιιιιε. νιιΙεειε

νεΠ:ι·:ι Ρει:ει·ιιιτω ι·ενει·ειιόο. Ρετ ι:επιΡοι·ε Ιοιι8ιοι·ει. Πετιιιιι

οιε ΓειΙιεειι:ι Ροιι Βοιιιιιιιεει.ιιι ειπε. εειιτο.τιιι· ΐκΙιι!ω·, ειιιιιο

1)οιιιιιιι Μ. εε. ι.ΧΧΧ.



:Ν (πισω ισοι.εΝειε Ει>ιεε:οι>Ατιιε.
18;

~τ-_τζ~

ισοι.ιεΝειέ ‹:Α Μπι-ιι ΕΡ ι ετ ο ι. Α

Αι ]οιι:ιιιιπ:τιι ειτοιιιεΡιἴεοΡιιιιι Τιιτοιιειιίἐιιι.

“ .Ρυτά [ασκίτατεπ ο[2επιίί φβοιιί.

Ε), ιι ιι ιι κι: ο ιιι οιωιιο Ρ:ιτι·ι ]. Πει μπω Τιιι·οιιειιΠ

ω·οιιιοΡιίεοΡο Ιιιιιιιιιο ΟειΡιτιιιιιπι ΠοΙειιίιε οοοιεΠα,

Βιιιιτειιι σπιτι ι·εν0ι·ειιτιει ά ιιοτιοι·8.

ΙΜ Ρετοικιιιιιι :μπω Ιιεειιτιο.ιτι εΙι8εικιι Μ: Ρι·ονιάειιάι

Ι)ο!ειιιι εεεΙε:Πειε , (π: Ρειίιοι·ε μι· πωπω» Μπιτ πιειιιοι·ια:

]οΗΑΝΝιε ΜΑιιε'

άιΙεέι:οε ιιοίιτοε οιιιιέιωωιι ΤΙιείαιπο.ιιιιιτι , Ρετιιιιιι άι:

νειιετο , 86 Ρατι·ιιτιι ειιέιιιιιι Μοηειειιιιτο , οοιιο:ιιιοι·ιιοοιιιω

ιιοικι:ιιιι Ι)οιειιίιε εΡιΓοοΡι νιάιιατεε:, Δ

Απ. ιι.8ο.

Ηι·οε Βοιωτια ιιοίιι·ο 8ε-1)οΙειιΠε εεειείιτε , 86 ιιιιεωΙιβετ €οι. -

ι·ιιιιι ιη ίοΙιειιιττι Ρτοοιιτειτοι·εε ιιορετοε εοτιίι:ιτιιιπιιιε: τ:ιτυπι

ά €ι·ειτιιπι ΙιειΒειιτΘε δ: ιιειΒιτιιι·ι ειιιιαιιιιά Ρα· άιθ;οε μοι

ειιι·ατοτεε , κι ειιτετιιπι Φοι·ιιτιπι€ιιι ίειέι:ιιιιι Ηιει·ιτ ιη Για;

ιιιιΠιε. Ιιι ι:ιιιιιε κι τοΠιιιιοιιιιιιιιξμαΓεητοε Ιιττε·πιε @πιο

θα ιτιιιι ΠΟΠΗ ειιιιιιτιιιιε ΙῖἔιΙΙαιιἀειε. Βω νο.Ιοειτ Ρατει·ιιιτω

νεΕι·ει. Πειτιιιιι Δω Μειι·τιε Ροίι: Νειτινιτε.τεπι Β. ]οΙιειιι·ιιε

ΒαΡτιίι:ε , ειιιιιο Ποιιιιιιι ιιιιΠειιιιιο άιισειιτείιιιιο οειοεεεωο_

   

ισοι.εΝειε τ:Αυιτυι.ι εΡιετοιιΑ

Αι ]οιιειιιιιεττι ατειιιθΡιίι:οΡιιττι ΤιιτοιιειιιΈιτι.

$2πι)'ισατ οἰοἄίοπωπ ΤΒεοδαιιίί οιε Ρωπείο ίπ φψορυπ Βοίωβω.

Ε ν ιι ιι ε κ ο ο Ριπή ει: Ποιιιιιιο Πει μαι Τιιι·ο

@Με ειιειιιεΡιἴεοΡο ιιιιτιιιΙε οιΡιωωω ΠοιοιιΙιε

εεε Πα: , ίειΙιιτειιι αυτι οιιιιιι κ:νειειιτιει Ρειτι·ι ει: Βοιιιιιιο

:ΜΜΜ δ: ειονοτει. · -

νεται Με: τιοίιι·ο. Ποι€ιιΠ €ωεω Επι: ιιιοττετι·ι τεεοιειιάει:

ιιιοπιοιι2] ο ιι .κ Ν Ν ι ε , τιιιοτιόετιι σριΓεορι ειιιίάε·τιι εεειο..

Πε , ι Ρίιιιιιιιισ £οτΡοι·€ θαιεωιιω πωπο ΓοΡιιιτιιιξεε 5 οποσ

πιει ειιιίόοπι ωιιω , ‹ιιιι παω: πω: ιιι ιΡΓα εσεΙεξει φωσ»

δ η

Απ. ιι8ο.



:δέ ΠΟΤΠ νιιιι1ιι 'τι

ι .τα εοοεοι·ειιτετ δε τοωτοιωτει, ειιετο Μαι·τιε αιιτε Γείιιιτο 13_

;Μαιοατιταε οιιινετΠε οια:Πιεει·οοτ, δεαιΠεοατοοτ αει ττα&αιι.

-ειοοι ειε.ειεε`τιοιιε Μια ΡοοτιΠειε. Ετ αει τιτονιιιεοειοτο αιεω

ινιειοατε εεειεΠεε ειε Ραίιοι·ε. νοεατιΓοοε οτιιιιιιιοε αει ειιθταιιι

.ακα ειιιι.αει ιιοε εταιιτ νοεαιιειι, δε Ρτατιεοτιισοε οιοοιισοε ειοι

αεεεωωτ ,νοιεισαοτ , δε ροτει·αοτ εοιοτοοειε ιοτετεΠε , οσε ιο

.ειιοι·ο ιιοΙιτε εεειεΠα: εοοει·εεατι, ιονοεατα Ριιιιιιτοε , οτ πιο..

:ο ειι: ,8αοέιι ΒΡιτιτοε ματια _ οιοτω ειιΓοεοειιοτο, απο Ρει·ιειιζ.

Μία το ιο ταιιιιιιε δε ειαιοοοΠι ε νιται·ε οιο νιτιοοε ιιααιοττ-5ε

ιο νειιει·αΒιιειο νιι·οιοδε ειιΓει·ετοιο Ποοιιιιιιιιι ΤοεοιιιιτοοΜ

13ο Ροινειει ο ‹ιεεαιιοιο ΒαιοεειιΓεοι δε εοοεαοοοιεοοι

ιιοΠ:ι·ιιτο , νιτα δε οιοι·ιιιοε δε ίειειιτια ει·ιτειιτοοι., δε ε1οεπι

1°εειτοιοι οοιιι·αε εεειεΠαε ετεειιοιοε ειοα-τοοιοι·ιιοοτο ιι·οιίιοο..

Ποπ ε, (ειεοτεοι δε ναιειιτειο Βοιετιίετιι εεειεΠατο δε μια

ιιιΠοε ιιείεοειει·εδετοειι , Ρετ ·ιοΠιιι·ατιοοειο ειινιοαιο εοιο

ποοιιιτει: δε εοοεοτειιτει· εοοιεοΠοιοε ε δενεοει·αιιιιιε νιτ.Κα..

ειοιιοε εαιιτοι· , αι Γοτιει· ιιοε εοιοτιιιΠιοοε ·νιεεε οοιιι·α·ε,

ι_ΡΓοοι Τ.-νιεε Γοα αε οτοοιοιο δε ειιιιιΠιοετ ιιοΠ:ι·οιο Ρια:Γειι

ποιοι δε εοοΓειιτιεοτιοτο οοποιοανιτ δε εκατ ιο ειιιΓεοροιιι

ι3οιειιω εεειεΠε δε οαιι:οτειιι. @πιο ειαΕτιοοειο ΡοΒιι

εαταιο ιο οοιιτο εαΡιτοιο , Ροιιτοοειοτο εοι·ατο ειει·ο δε Ρο

Ροιο , οοι Ρτα:Γεοτεε αειει·αοτ , Γεειτοοε Γοιεοιοιτει· οοιιιιεατι.

Αει τοα-ιοι·ειο αοτειο ιιοιοε τα εει·τιτοειιοετο δε Πτοιιτατεοι

Νοε Κ. εαιιτοι·, θ. Τιιειαοι·αι·ιοε , δε θ. 8ει:ιοιαιιιεοε ι)ο

Με , ι. αι·ειιιειιαεοιιοε νεοετειιΠε , Ρ.εττοε ειε νεοετο , Ρε

πιο ειιέτοε Μαιι€οε , Ρεττοε ειε ΜατιΓεο , Και. ο θεια,

Και, ιιιέιοε Ιοιαοε, ]οιιαοοε Βωωιοι , Ρεοιαοειοε £'ο]ιευ·τ , δε

Νιεοιαοε ειι6ι:οε νιεεεοιοεε , εαοοιιιει ΠοιειιΠε εεειεΠαε:,

Ρι·εειεοτιιαοε οτοοιιιοε ιοτει·Γοιιιιοε , εοοιειιΠοιοτ 5 δε Ρταΐειι.

πιο εαι·ταοι @πιο οοιιι·ιε αε ετιαιο Πειιιο ()αΡιτοιι Ποιειι

Πε Γεειιοοε εοιοτοοοιι·ι. Ρατει·οιτατεοι-νείιιαοι απο ειιοι

ειενοτα ιενεεεοτια ι·εειοιι·ιτοοε ιο Βοιοιιιο , δε τοεατοοε,

ε1οατεοοε ειεειιοοετιι Ριαεειι6ιατο το ΡετΓοοα ιειοοεα , Ιαο

ειαισιιι , δε ιιοοείια., εαοοοιεε δε εοιιεοι·ειιτει· εειεεται·ατιι

αιι6ιοι·ιτατε -ιοετιτοοοιιταιια εκ ι›εοιἔοιτατε εοοΠιετα ειι€ιιε

ιιιιοι εοοι'ιτιοαι·ε , δε αει Ρετειιειατο ει νοοιε εοοΠτιοατιοοεοι

Ριεεειιέιατο , δε αει οοιοια δε Ποεοια ι'αειεοεια , ειο:ε ειι·εα,

Ρετιτιοοετο ειδα: εοοδτιοατιοοιε τεειοιτοοτοτ ., ειιιεόιοε εεε,



ΙΝ ΟΑΠΒΑ ΒΟϊ.ΕΝ$Ιδ ΈΡΒΟΟΡΆΤΠ8. Μ;»

εειιοτιἰεοε τιοΙὶτοε ιιιεειΠι·ιιιιι Ρεττιιττι άε νειιετο , Μιά, (Η.

δεσει Ιτιίειπεττι , 86 ΚεάιιΙΓιιιτι μέσα , 8ε εοι·υττι τιιιετιιΠε

εεττ ιη ίοΙιάιιτπ Ρτοευτετοι·εε τιοίττοε εοιιΠ:ιτυίττιιιε 86 Κεε

Με 8ε €τετιιτ11 Ιιετιειιτει δέ Ιιε8ιτιιτι φιιαιιιιΔ Ρετ· ιΡΓοε8ε

εοτιιτο τμιειιπΙιβετ Ι·ε&ιιτιι Γεω Ρτοειιτετιιτπ Βιετιτ τη Ρτε:ττιιίζ

Πε. νεΙεετ Εεεε 8: (Με ιη Ποτιιιιιο νείὶτε Ρετετιιιτεε τενε..

ι·ειιό.ε·. .Πετιιιτι 86 εέΒιιτιι 1)οΙιε τω: Μεττιε Ιιτει:άιόΙ:ε ειιιπο

.Ποτιιιτιι.ινι. εε. αυτ.

 

ΤΗεδιιΑτοι οι: ι>οΝεειτο οοι.εΝει;

ή ΕΕΕΟΤΙ ΕΡΙιδΤΟΙ..Α.

 

Αά ]οΙιειιτιετιι ετειι€εΡιίεοΡιιτιι Τιιτοτιετιίετιι.

Μοπετ απ» άι· /ἰω αἱ Ηοωα›ιαπι εισνἱαιπ ίτίπι·ι·ε..) (9 [πώ 46 :τι

σοηβ·ει·ατίοπέσ πωπω. -

ΕνεεεΝοο Ρεω τη @Μο εε Βοττιιιιο Πει Δι1.τέι!ο; ,_

€τετιε νετιετετιιΙι ΤιιτοτιετιΠ ε.τεΜετιι1εοΡο ΤΗεοτιΑτ.

@σε εΙε Ροτιεεγο εΙεᾶιιε 86 εοτιδτωετιιε ΒοΙετιίἱε Φ ίεΙιιτεττι

8: τετιιτ1τιεττι Ρεττι εε Ποτιιιιιο τενει·ειπιεττι άεΒιτειιι ειιττι

.1ιοιποτε,

Λε! Βοπιει·ιεττι τΐοεετι ειιτιεττι ΡετΓοιπεΙιτετ εοι·επι ίδετε;

πιο Ροιιτιθεε εε εεττεττι εΙιετιι 86 Βτενεττ1 ΓιιΡετ τιιιιΒιιΓόετιι

ιιοΒιε ΈεΙΙτι ιτιιΡοίιτιε Ρετ· ετιιίεοΡωτι Βιι0εωεω : εά αυτι

άετιι ειιτιειιι τειιτε (Με ιιεεεΙΙιτετε όιτειτιττιιιε Βι·είΓιιε πο;

Γττοε, ιιοΠ:τει:τι ιιιτιοεετιτιετιι ω Ρτε:ίειιτιε διιττιπιι Ροιπιθειε

τετἰοι·ιε Ρι·ε:νιε τιιιτεετιιτι. νει·ιιττι ειπε άστε εΠεπιιιε ιτι πι

ιεει·ε , Εοττιιεε ετιιΒιιΙειιτε ΡείΒΒιιε ετιιΜειιιε 8: ιι·ιεει·τιε ιειιιπ ·

τετ εεΠιε τεΒιιε ιτιειόετιτ τιιοττεΙΙΒιιε , τιιιι Με (Με ιιεε που

εεττ Επιασε” ιιιτεΙΙιιτιτιιιιε ει: ιιιιιΙιοτιιττι Με όι€τιοι·ιιιπ δέ

ειτε ειιτιε τε:τιι&ε νετιιειιτιιιττι τε!ετιοιιε _ 8ε ετιεττι Ρτε:Ιε1°ο

πιω 86 τε ιτζιοΓοι·ιιττι ειιιοτιιττιόεττι , ειιιίιιρει· Με ίε τεεεΡἰΠ`ε

Πττετεε 8ε εεττοε τιι1τιειοε εΠετεΒετιτ , 8: ετιεττι Γεττιε εστω Δ

:παπι εε Ρωι1ιω, σΙιε1θιίΟθΕ Γιιρετ (Με δετι&ιίΠττιι Ρεττιετιιιοιιάειτι Ποπιιι1ι Ν100Ι.ΔΙ διιτιπτιι Ροτιτ1Εειε ι άε @σε °
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οσο ο1σοίετιτο εσοττ1ίτε.τοοτ. ΟοοΠοετεοτεε οσε Με Πο..

]εοΠ εεεΙεΙἰεε ε.Πίεστοε .. 86 οοεοτει ΡεττεοΙε εκ ίΡε1Η:οττε ω.

Γεοτττι Γετι εε.τεοττει Γτεοοεοτετ σεεοττοοτ εεεΙε ιτε ω.ττοττε.

Ρεοεε :οσε οεοἰτο εττε.οο Ρτιιοεοττοτο εοοΙῖΙΙσ , οεΠοετειτοοε

.το νείττειτο 11ενετεοοετο Ρατετοττετετο εεττοτο οι1οετοτο

οείοοετε , στο” ειτοτοτοτεοΙο 86 Ρετ ΡτεεΓεοτεε Πττετε.ε του..

τοτε τ:σοίεετε.ττοοτε οσΒΙε Ρετ νοε ττοΡεοοεοοοοτ απο το

Παοττε Ρετετειο. νεΓττειτο οοτοτοειττσοετο τεοιοτεοτεε , στο;

τεοοε σώστε Ρετ νείττεε Ρε.τεοτεε Ιτττετειε Πεοτοε:.ιτε νεΠττε,

ποστ, 86 61ο::.οοο εστε.οπ νοοτε εοτοΡετεοττοοε, τοοοοε εσο&ετει

ττοοτε οοίττα: Ρετ νοε εε.οσοτεε τεεεΡτοττ. :μεσο τοίτ:τοτετ

86 ττοτοτΙττετ ο νεΓττει Κενετεοοτι .Ρειτετοττετε Ρετττοοε , 88

ετοετο τοοοετί τεστΡτεοοσ οσε σΙΐετττοιεε , οι: οτε οτέτετ , :το

νείττετο Ρττείεοττε.το οτοἱΙοτοτοισιε οείοοεοτεε οΠεότιτο1 σε

ΡεΙΙσοοοπ οοΠ:τι1το Ι)οτοτοοοε θιοΙΙεΙτοιιιο , τεέτστετο σε..

ε!εΠτε οε 8ειτο.ειεσ ΚεοπεοΠε οτσεείἰε , Ιετστεοτ Ρτεεθοτοττο5

ηοετο οσίττοτο Ρτοεοτετστετ·ο εοοίοτοοοιιε 86 οιτοετοτοΓΡε..

οτετΙετο, ω Ρετεοοιιτο τι ωστε οστοτοε ττσΠτο τοττοοε οσο

ΪεετετὶοοΙε Ρτατο3&εε , 86 :το τ·εουττεοοοοπ νοε , 86 ίἱτΡΡΙτ

αιοοιιτο ποτε . ττο:ιτεοοε οσε Ρετ νείττειε Ρετεοτεε Ιτττετεε

τετττοεετε νεΙτττε, .το . 86 τ1τοΠοο, τω σο οοετο οτετο οσ

·Βτε οτότοοτ εσοΓεετεττσοτε τοοοοε οτεοτιτο οσκεττττε ττοΡεο..

οεοοιιτο. Πε.οτεε ετοετο Ρτοστ1τ2.τ0Π Με οιιοετο Ιτοετειτο

Ρστείτετετο 86 Γ εεἰειΙε οτε.οοειτοτο ΡτεεοοΠΞι Γεετεοοτ, τε.

-οιοτεοοτ . Ρετε οτ ε ωστε 86 ΙἰιΡΡΙτεεοοτ οοοοοε οσίττσ

οεε οσο εττετο εστοοτ , φωτ ετται Ρτεττοὶἰἴἔι Πιοτ εεεεΠ`οττε.

νεΙ ΓεοοεΙο..... Ιο σου τετ τΘΗ:ίτοοοτι1οπ Ρτε:Γεοττοοε Ποιο

τω. οοίὶτοτο οοετἱιοοε οιΡΡοοεοοοοπ. νσΙοοτετετο νείτι·ετο

οσοτε Η ΡΙε.εεειτ: ΓιιΡετ Με 86 :Νοε τείεττοεοτεε: στοα Ρετ·:.ιετ

ίοτοοε Ρτσ ντττοιτε ειοττοΡΙετε. Πειτοτο :τριτο Ρετεοετο Μσε

οίε.Ιε ειοοσ Ποιοτοτ Μ. σε.. Ι.ΧΧΧ. 1)τε νεοετὶε οσο ΕΜΠ.

τεοσοετο 8. Οτττετε.
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υὸι ε Ν ε πε ΟΑΡΙΤΠΙ..Ι Ευ ιε·το ι.Α

Αό Ιοβειιπ1εω ειτεΒἰοΡὶίΕοΡυι1› ΤιιτοιιοπίΕ:πι.

ΡΜ: εοπ/θσυ·ατίωιευι ΤΒεούα!έί ε!;δίί Ποζ:π|ῖ:. _

Ενειιεκυ ο 1η (Π1τΞΗο Ρέ.1:Η εε ΒοτΠἱτιο ]. Πεἰ μα

επι Τω·οιιεκιΠ ειιοΜε:Ρ1ΓεοΡο ΒιιπιΠε ΟειΡἰευΙιιπι Πο

ε:

Αυ. ιι8ο.

Με , ΩιΙιττετ11 86 τενει·σ:ηεαιω το.ττηικιτιι Ρεπτὶ Μ: ΒοτΜηφ τ

άεβπειω 86 άενο:ειω. - .

. Νον€τὶτ πάτο. 11ενει·εωΙει Ρειεετιιἰτω , €1110€ι Με ἀἰΙεᾶοε

11οΠ:ι·οε εοτιεειηοι1ἰ£οε τπειἔὶίὶ:οε Κειό.ιιΙίιιω εϋ&ιιω Ι:1ίει1;

τσιπ ,β δέ ΜειττΒπι1Μ άε: ΕΓΡ1ειπεάο , Ρι·οαιι·ο.τοι·εε ι·ιοΡει·ο:

οι·6Ηων1ιτιιιε , 86εοΜΗτιιΜιιε , 86ςιιεππΙ1Βει: 1Ρίοι·ιιπι 1η (Μ.

(Μπι Δε!. ίἱιΡΡΙὶεειτιὸιιτπ 86 Ρεταπόιιτι1 ὰ νοΜε , 61ιιοά νἰτο νε

11€τεΒ1Ιἱ 86 6Μαετο Βοπήι1ο ΤΗΕ οΒΑπ.υο οι: ΡοιΦοεισ

εΙαΕΕο ἐ.1·ιοΜε ΡοΙὶ Ροτἰτειτττ ὁ. νοΜε εΙΒέειπΙΙ Ιἱ©θΠΕἱ8ΙΠ 86

οβτειιτειπ , ὰ Ρειτει·ιιπει:ε παω ΡοίΈωοάιιω εοιπΗι·ωο.το ,

ὁ. νοΜε τυποι”. εοπΓε:ι·ετἰοιπἐε εειιιοωεο ἐωΡεπό.ο.τιιι· , 86ει‹|.

οτιππει 86 Πτ1€ι118 ειΠει ΒιεΙσπάει 3 Παω απο. οοιιίεοτατἑοοεω

_.-ΒΗ]€1ΓΙΙ1οὸὶ , ηιιειιπιιιπ Μ. πιω πάσει: , Πιο: ιιΒοιπὸει. Βο.:ι.

τα ε1ίεΙαπ °, δέ €οτιιτ11 εωΙ1Βα , ΡοτεΡωτοω δὲ πτειιπάπτυπι

ίΡεοΞειΙε: ΡταίἙωὸἱ Μ; ει:Ιτιπιπι ιεοίὶτεττι ειηιιΠἀΒετ Βοηει·Ξε

ίο.ει·ειω6.·ητιιτο 3 φα! ΙἰιΡςι· ΡτωπτἰΠἰε αυτ το.:ἰοιπε ταεττι1ίΓο

1·ιιιπ εΧΡοίϊ:ιι!ειτ οτόο μιι·ιε. Καυτο δέ @πωπω Με σπα 86

!ιειΜτιι:1 (111κπωά .Ρα ό161:οε Ρι·οοικειτοτεε απ: Θο1°ι1Π1 Μ

τσιπ 1ο ΡτωωΙΠὶε ΜΜΜ Ϊι1€τὶτ (επι αἰειτο Ρι·οειιτειτιιτυ. Ε:

Ικα 11ενετειπόα: Ρατετιιὶωτἰ νείΈτσε , δέ (πωπω , εΙυοι·ιιπι

ὶτιτ8τ€Ρε Μ: ὶοτστείἶο ροτείΈ , Πεώθε:ο.ππιε Ρα· ΡτεεΓεπτεε

παω” @Μο ΠοΗτο ΗΒΙΙΙ:ιτειε. Πειωπι ΒοΗε ειιπιο Πο

πι1ω Μ. α. 1.ΧΧΧ. 6Πο 1ονΙε Με; ΜΈιπιπ Β. Ευας Ενειιμ

ΒοΗΠεε. ° 6



19ο Ατ:τΑ_νΔαιΑ

 

τΗεοΒΑιοι οοιεΝειε Ει>ιεε:οιπ ευιετοΙ.Α;

Αά Ιοϊκιωιεττι 2ΓΟΙ1ἱΟΡὶΓ€ΟΡΠΕΠ Τι1τοιπ:ηΐεπι.

Εκσαβτ [ε ?καί »αμεα Μακ/β σό»βο»·α:ίοώ ε·υσπί ε!σδΒ

©οκιβΙοιτοπβε.

Μ. 12.83. ΕνειιΕΝυσ Ρεπό ἰτο Ποπήιτο· Πεἰ Βτετἱο. Τιπο

Κι:επΠ ειτ0Ι1ὶ€ΡὶΓ£οΡο Τε, εειάεω ει·ειώει ΠοΙεπιΠε εΡ1ΙΣ

α:οΡω , ίο.Ιιιτεκπ ωπι :ενει·οιπ1ει 8: Ι1011οτ8.. .›

Ωω νοε π!. ωΙΈΔ.ω:εττι εΠοπι Βοωὶτιὶωιπ ΡΜ! ίεΒιιτιι

Β. (Πεπτεητὶε πω οπο. κ.:ιιπι :ιΙϋε ἴυδι:ει8ο.ηεὶε ΤιιτοηεπΠε

Ρτονἱιποὶα: ίεοετὶτἱε ενοαι:1 ω εοιπΙὲαειτὶοιπε νει·ιεκιΒΕΠε

»ω 8: εΙ1ίστεε1 ωει€ΗΙ:Ι Ενεκι Με Ρ ΟΚΕ5ΤΑ , εα:ΙΦΠετι

ΩοωτοΡεωΠω εΙε8:1·, δέ εοηθτωειτη 8ο Πω :1Ι1τ0€νο£ατἱο.

ι·ιεπΐνεβαιω Ρτο φΙΒιιΓάαπι [εδώ Ει·ο.ηεπε ειτόυΙε ηεεο.

018 ὰ Ποιτιὶηο τεμ Ρι·ο.πεΙειτ Γιιοτὶαιιιε ονοοετὶ ϊ δε ειάΙιικ:

° πεεεΠΕ Ιιο.Βοο.ιτιιιε εἰὸοπι Βοι·Μιπο τε8ΜΜΕΠε:ο ρω σώου”

ά ὶεἱοἰτεο εΗθ:ο. ὸἰε: εοπιΓ€ετειτὶοηἰ Ρτα:όΞέΒε ποπ ΡοΠὶππιε

ΡαΓοιιο.Ιπει· ὶη:ει·εΠ`ο ,_Βαι:σεωωτοω ΜΜΜ :οςιιἰτἰιπυε 8:

τοεαπιι.ιε , ςιιατἰτιιιε οοΙΙ:1·ο.ιππ- Μοίοιπτέ:ιω Ιπιβεεισε Με νὶεε

ν€ίΪτὶ €τε1τί2. εκευΓειτο.ιπ. πιο” 8: «Έσω νεΙΙι·ει Ρωτώ

Με Ρετ τοωΡοταΙοη9οι·α. Όειωττι (Με Μ€τ€ι1τὶὶ ΡοΠ: ώ:

ἄστυ ί·Είξαπι Β. (ῖΙεωειπὶε Ρτεεά46Η ειΕι.ιά Ατε€ητ.1ι1 Και; ν

πωσ Βοοπιι1.Μ. εε. :.ΧΧΧιι.ι. .

ΤΗεοΒΑιοι ει>ιεοοι>ι ισοιΕΝ-5ιε Ει>ιετοι.Α;

Αό· (ῖαΡἰτυΙιπτι εσεΙε62 Τιιτοικ:::ιΠε..

 

£26°αβ1°9Βοά κορσα· ίωσ»·φ ω»βαατώπέ .κ1|ιωί.Μουσ!έ

ε!εἐ-£ '6'οκώΙοί:επβ:..

Μ. Πω·ΜΑωωε οἰτειττυΓΡεᾶἰοοἐε νἰτἱ5 νθη€τεἱόἰΙἱΒυε 82 άΗΕ

ει·ετ3ε Ποαιοο 'δε (ῖεΡ5τυΙο Τιιι·οικιπΠ ΤΗ. εΗνΙιπει

Ρετιπὶίἰῖοη€ Ι)οΙ01163 εΒ1(εοΒιιε ι; ίεΙιιτ€ω δ: Γωοεπιπι ίμ

Βοπιὶιπο εατὶτατ€ιτι.

ΘΕΕ ·



ΙΝ ΟΑΙΙ5Α ΠΟΙ..ΕΝ$Ιδι ΕΡΙ$ΠΟΡΑΤΠ8. :οι

Ποιο ετι Ιιειιε τιιειιι Ι)οιιιιιιιαιιιο ποτε Ριιτιιιαιτιοτιετιι

Β. Ματια: νιτειιιιε Ρτο εοιιΓεετε.τιοι:ιε. νεοετο.ιιιιιε «σε «Με

οι 86 (Ρεοιειιε ε.ιτιιει ιιοίιτι ιιι:ιειίιτι Α ι. Α κι , Με Μοιτει.,

εκει οοιιιιι·τιι:ιτι θοι·ιιοΡιτειιΠε , ειστε , 5ειιε Τιιτοιιετιίι να

σειιτε , Τιιτοτιιε ιιιιιιιιτιετ Γεειειιτιο. , ΡΙιιι·ιιιιιε 86 ωιιιε τω..

Με 86 εεειείιεε ΜΑΜ τιεε>οτιιε ιιι-Ρωιω , ιιι οιιιΒιιεετεοτιι

ι·ιτιιι· ιιοΡτι·ει Ριεειειιτιο. , που ΡοΠιιιιιιε ιιιιιιι ιιιτει·είΓε : τω·

ετετιοτιεπινεΠτε.πι ι·ετιιιιι·ιτιιιιε 86 το$επιιιε , οιιιιτιιιιιε Μιο

νιεε νεΙιτιε Ιιεοει·ε ιιοΒ:τειιιι ειιιΓειιτιο.ιιι εκειιΓειτειιιι. νειΙετε

Ισειιε 86 ει" ιο Ι)οτιιιτιο μια ()ιιι·ιίτο. Ι)ετιιιιι Ι)οιιε ειιε

Υετιετ·ιε :τοτε ίεΠ:ιιιιι 88. Ετιειω 86 86Βο.Π:ιο.ιιι ειιιιο Ι)οτιιι.

ιιι ιιιιΙιεΕπιο ειιιι:ετιτείιπιο ιιοιιεεειιιιιο.

 

τιιεεοκΕΝειεεει>ιτοιι ειπετοι.Α
Ατι Βεειιιειιιιιιτιι ειτειιιεΡιίεοΡιιτιι- Τυτοτιετιίεττι. ι

.1Νι·τίτ τοπιιι·»ιατίουτω (ο ευκ/δ·τι·ατίωιουι Οαπ|ι·ίιιί Τοι·ω·Μίπε '

-“ . παει Τι·ε6σι·επ|ι.τ. .

- ·· ο .

Ενειιει:13ο ιτι ΟΙιτιΓτο Ρ:ιττι εε Ι)οιιιιιιο, Ποιιιιιισ .Αιι. ιι.96ι

- Κ ε ο ι Ν Α τ. ο ο , ιιινιιι:ι Ρτονι6ιεοτιει ειτειιιεΡιίεοΡοΤιμ

τοιιειιίι , Γειι ειιιε νιεωιε , ίιετιπι ειιιεΠ_ε εοιιτιιτει·ι6°,

Τ Η ιι ο ε ιι ι. ιι υ ε @ετσι 86 ΟειΡιτιιΙτιπι Τι·ετοι·ετιιε ειιιιι

Ιιιιπιιιι τεεοιιιιιιειι6Ιιιτιοιιει Γε ιΡΓοε Ρειι·ετοε ω ΙιετιεΡΙεειτε

86 ιιιαιιιι:ιτει απο Γιιοιεδτιοιιε , τενειετιτι.ει , 86 Ιιοιιοτε.

Νονετιτιε @Με ιιοε όιΙεέτοε εοτιεο.ιιοιιιεοε· τιοίιτοε,.νε..

τιει·ε.ιιιιεε νιτοε , 86 τιιΓει·ετοε Με.ιιτιτιυπι επειιιιιιετοιιιιιιι «ω

Ρεττο ΟειΒ:ειιι ιο εεεΙειιο. Τι·εεοτειιιι , Ο:ιιιττιειιιιιι ειι&τιιιι

ΡευΜετ _ 8πετιΠ:ιιτιι εεειεΙιευ Ττεεοι·ειιιιε Ρτεετιι6ιεε, 86 ιιιιι€ιβ

παπι θειιίτι6ιιιιιι ειε ΑΜ. Ρε1Βο , εειιιοιιιειιιιι ΒιιοεειιΓεπι ,,

ει6Ιιιιιιτοτεε Ρι·ει:Ιειιτιιιιιι οοιιιιιτιιιτιιιιε 86 Εεειιιιιιε Ρι·οετιικιτ8- μ

εεε τιοίττοε , 86 τιιιιιειοε ΓΡεειιιιεε οιιετιιιιιιετ εοτιιιιι ιιι του

ιιιιιιι. :..ιτο. φαι ποπ Ετ τιιεΙιοι· εοιιιιιτιο οοετιΡειιιτιε ι τω

ιιιιοτι ι1ιιιιε ιιιεοεΡετιτ , ειτει· Ρει·ιιεειε πιω , ειιιέΡετειι6ιιιιιι

τι νοΒιε Γεω ε θοιιιιιιιΠΞιτιιε ὰ νοοιε ὸεΡιιτειιιιιε ιιΡΡΙιειτεο

86 ε!ενοτε εοιιιιτΜετιοιιεω ει.εθ;ιοιιιε ει ιιοΒιε εοιιεοκιιτετ 86

6:ειιοι.ιιεε εεΙειιτεται ,.6ιε Ρε:ίο:ιε ιιιοιιεει νιτιειιεετ ειε Βο
Μ Δ Β ο `



:ρω ιιο·τεινΑκιΑ

ιιιιιιο Ο Μ: ι= ιι ι πο Τ ο Μ: ει” ισ ιι οοιιι:ειιοιιισο ιιοΉ:τοί

δέ κι Ρι·οιείαιτειιιάαιιι νοΒιε εια:ι·ετιιιτι ίιι·Ρει· όιθεο. 6ιεθ:ιοιια

8ε ιποεεΠιι 1ιο.Βιτο ιι:ι αισιατι εσκιίε6Ι:ιιιιι , οι ειά-Ρετειιάιιπι

αιο.ιιι τιιιιιιιιε ι:οιιια:ιαιοιαιε αεΙειιι ιτιιΡειιόι , 8: ω £ωω

απο οπιιιιο. φα Ρι·α:πιιίΠ σοτιτιιι€ιιιιτ , 8: εοπτιιι€αε μπώ

Για: , να οσειιι·ι·α·ο Βιοιειιόε.. Βο.ιιτα «παιξω Ρι·οοιιι·ειτο..

τω” 8: ωιιιω εοι·ιπιι Ιαιωιι δε ιιιια·αιτι Ροται:ιταιι αεαι

άι ώρα· Ραεά-ι&ιε εξω: αιειαιόι , Η καμπ Ηιαιτ , Ραιωιαι

ιιι αιιιιιιο.ε ΜΜΜ ειιιιιΠιιια: εδαια·ιε ιειαειιιιετιτατι , Β: απ;

Δωιιι Ρα: ιό.ατι ιιιτειιιι€ιπιιιιι σ.ιιιιπι να Μια Ρτοοιιτειτοι·αι

Με» Πιο -ιιιι:Ηιτιιαιάι , αιο.ιιάοειιιιιαιε οιιιιεΕιιετιι: , 8: ΗΜ

να «τοπια @Και νιεΙαιιτιιι· αφεόιτε δ 8: ω οιιιιιιο. :Με δ:

:Μια ίαειαιόο. , @αν ίο.εα·ε Ροίΐαιιιιε π Ρπείαιτα Μα

πιω : δι·οτιιιττειιτεε νοΒιε δέ οιιιιιιΒιιε ειιιοι·ιι-ιτι ιιπα·αι , να

ιιιιτα·ε ε μια, 1105 κια-πι δι ετατιιιιι Ιιο.ιιιτιιτοε αιιοαιισί

Ρα £ιιέιοε Στοι:ι1ι·8.τοτεε κι Βοτι1ιτι ο.Ιτα·ιιιιι , να τιιωιιωω

(Μπι Δ!) ιΡ ιε ,να εοτιιιτι ειιτα·ο ειάιιιιι Γιια·ιτ ω. ι·σ.επιιΠιε ,

δ: α. ιταιδειιειΒιιε , ω ειναι Ρτοσιιτειτι1πι ε 8: ιιι ιιοιιιιιιιιε

Ρ1°0-ἱΡιι5 Ρι:00ιιι·ατοτιβιιε δ: 0οτιιτιι ειιιοιιΒα: α_τυΒιιιωεΠαο

πια φαι να εοτιιιιι ο.Ιτα·ο , Η ΟΕΜ @απ , Μ) τΩη_ΗΒ

ΒΦωΘ1°ι1Μ ιιιιιιε:ιτιιιιι πω. Πι ειιιιιε τα τεθιιιιοιιιιιιτι μα.

[ειπα ιιττα·ειε Εεε-ιπιιιε @Μι ι·ιοίιι·ι ς:ιιΡιωιι ιτιιΡι·ε:ίιιοιιε πω,

μια· Βο.τιιιιι άια]ονιε ΡοΓι ίαιιιπι Β,Μεικοι ενειιι€ειιιισε ,

αιιιο Βοπιιιιι Μ. απ. ΧΟν;, ' ι

 

ισοι.ιεινειε ς:Ανιτι1ι.ι ε Με το Μι
ν Λε! Βα$ιιιιιΙειιιιιι ε.ι·ειιιαιιίεοΡυττι Τιιι·οιισιιίατι.

6'ιζζαιί|ιαιτ ΜΜΜ ΤΪιεοὑαἰ‹ἰἱ φΜ:ορί 17οιου!ΐ.σ.

Απ, μα. , Ενειιιεινοο ιιι @Μαι Μαι :ιο Βοπιιιιο Ποιτιιι·ιο

ι 11.ω.13ει @πια ιιτειιιε ιΓεοΡο Τιιτοιιειιιι τω όενοι:ι

ιιιιιιιι1εΚΞειΡιτιιιιιιι·ι ΒοΙαιΓα διιιιιτειιι οιιιιι οιιιιιι ιενα·ειιτια.

6; Ιιοτιοι·ε.

Νονα·ιτ νεων. Ρ:1τ€ι·ιιιταε ΚΘνει·ει·ιόο. , ηιιοει νιοε ακα»

σε Βάσια ιιοιὶτοε τιιιιΒιιιτοε Κοιαιιόιιτιι ωοιιωω.οοιωω , 86

Νιε:οι;ωιτι Υια:$οιτιι;ιε ,, ι:οιι::α;οιιιεοε ιιοίιτοε ΠοιαιΓα



:Ν οιισειι Βοιωτια ειιιεοοπτιιε. ή;

ίεσιιιιιιε , ροιιιιιτιιιωιιε ,ά οι·άιιιΔιιπιε Ρτο€ιιιατοτ€ε ιιοίιιοε ,

ω άειιιιιιτιο.ιιάιιω «Με Ιοιικιειιι:ειΒιιεω 8Βιτιιπι Μαι τε- -

εοπισ.ειοιιιε ΤιιιεοιιΑι.ιιι . ηιιοιιἀαιιι φιοορι €αι€Πει·:

Βοιειιιιο, 8: ω! Ρεποικιιιιιι ιι Ρατειιιιωτε πιω Ιιεειιτιο.πι

Ειτιιι·ιιπι ΕΡιΓοοιιιιιιι εΙι€ει·ιόι. @μοι νοβιει8ι οτιιιιιΒιιε φο

ιιιπι ιιιτει·είΕ Γι€ιιιιἱεαιι=ιιιε [κι Ρι·ωΓειιικ:ε Ιαπωι @πιο ω.

Μι θτιΡιωΙι ΙιειΙΙεωε. Πειτωιι ω: Ι.ιιιιιε ροΩ ωωπι Β. Μι»

ειιιιεΙιε κι ιιιοιιτε θειι·εο.ιιο σ.ιπιο Βοπιιιιι ιιιιΙΙεΠιιιο πιο.

ι:ειιτειιιιιο Βιιιιω.

ιΝετατιΜι·:ΝτυΜ ΝοτΑιιιι Με ΕΛΠΑ

ι>ιιιιτιοΝιε ει.ιεεΝοι ευιεσουι ι:οιΕΝεια ~

ΙΝ Μπήκε Ποπιιιιι. Απιειι.' Μισο Ι·ιιαιι·ιιατιοπιε ειιιΐόετιι Αα. η”

ιιιιΙιεΕιιιο τι·ικειιι:ειιιιιο Ρωιω , υικισειιιιο (Με Μειιίιε

θάοβι·ιε ιιιτι·ιιιιτιε , Ιτιάι6ιιιοιιε π. Ροιιτιθωτιιε Βοπιιιιι Βό

κ-π.ωε ι ι Ραμ νιιι. :ιιιιιοΐεΡτιιτιο , ω πια Νοτειι·ιι 8: τα

ίΕιιιιτι ΓιιΒΓοι·ιΡτοιιιιτι ω Ιιοε νοοειτοιιιω δέ ΓΡεοιειΙιτει· :οι

ΒΑτσι·ιιτιι- Ρι·εικΓειιτιει , οοτιίιιτιιτι νειιεωΒιΙω 8: (πιω νιιιι

πιο. πω Κ. ειι·ειιιόιειεοιιιιε-8ι Ν. νκαοωεω αιιιοιιισιιι

1)ο 61:58 , Ρτοτιιι·ειτοτεε ν2ηειιαΒιιιιιττι νιι·οι·ιιιτι οιΡιωιι Βο

Καθε ΐρτοιο.Ιικτ ωιωτι ειιτιι Ιιττε:ι·ιε ειά όειιιιιιι:ιο.ιιάιιιιι

Βοιπιιιο-ατοΜεριιΒσΡο Τιιι·οτιοηΒιιιοττΒιιι ἴεΙιοἱε ι·εεοι·όΞ1

τιοιιι8 ι30ωιω Τ Η; -ιιιιΡει· Όσι8τιίιε ΘΡιἴσοΡϊϊ επι @Καμ

:Μπι Ιιεειιτιιιπι ει: εοοιειιι ωοεισΡιτςΤρο ΒιτιιτιιτιιΕΡιΓεοΡιιιιι

ειί88ιιάι, ιιιστϊιῖιιι-ὸιᾶι Ποπιίτιι€Ρι εοΡι εισιετιι ω-εωεΡει:

ο ο άειιιιιιαιεινει·ιιιιτ ,α:1ιωωιω €ΡιἴεοΡιιτΓι ειι€εωι μ..

τ ιιτ.- Βειτιιιιι 8: :άσοι 8.Ριι€1 826ΒΒιιΠι ωωιοιωω>6ιειι

ΦιεΗιοΡιίεοΡι , Δω , ιιιόι&ιοιιε 3 88 ·ειιιτιιε Ρι·ετάι&ιε, με

ειιτιΒιιε ω ιιοο νειι€ι·ειΒιιιΒιιε 86 άιίοι·6:τιε νιι·ιι···ωει€ιΩιιι

δα: @πιο άρ196κο·έκει! ειιοΙιιάιο.εοιιο τι·ειιιΠι€οι·ειιιο ,ι Ρετι·ο

8ι0€ωΡΡιΒιιιιισο εσ.ιιοιιισο Τατοιιετιιι , ]οΙ·ιαιιιιε 6ο Ι.ιιΡΡι.

πιε‹:ο οειιιοιιιΐο ΑπιΒιιίιω ,ἐοιιαιιιιε ώ @ωρα εειΡεΙΙειιιο

ια εσε:ιεΙια Τω·οιιοιιιι ,ιεΙιι ιι: νοοειει3 δΕ ιοΒιιει».ι

Ετ θεο ]ιιΙιοτιιε θιιιΒει·τι ι:Ιει·ιε:ιιε ΠοΙοι·ιΠε Μπι Κοτιιαισι

ΜΡει·ιιω&οι·ιαιτε Ρωι4κω 8: αυτια Βοιετιιίιε ]ιιι·ιιτιιε

Νοτο.ι·ιιιε ρι·ατιιιΠιε ιιιτειιιιι , ι·οΒειτιιε ΓοιιΒει·ο τωΡϋ ι 8:

ιιιτιιο.ιιαριιΒΙιωιιιίαιωιιιιε8οει,ωεοφιοιι8·έιο εεωι.

ιι η
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ο ο” Ν 515 ΩΑΡ 111111 ΕΡΙ8ΤΟ1.18

6 - Α6ἰ ν1εειτ1οε Κ. Τιιι·οποπί1ε ετεπ11·:Ρ1&οΡ1. . .

82πιβα1· πιοπεπι π...1.ω ορβορί ζω Μ. [ωάτατουι

άτυπα 2|Ιέ8Πώ. > 1

Απ. 1311. Με” νεπε1·ο.Β1Ι1Βι1ε 86 81ΓεταΒ ν1αι1·πε Κενε1·οπό1 ίπ

- ΟΙ111ΓΕο Ρ8.ττ1ε έκ 1)ο1111π1 Πο11ππ1 Κ.Βο1 8Ι'2Ε18 ω.

6:Ι11εΡ1ίεοΡ1 ΤπτοπεπΠε 111 :πωπω , ιιτ 61161611: 11111111: 28θτ1π

τἱε , 1111111116 ΙῦοΙεπΓε Ώ11Ρ1:11Ιππ1 , Γο.Ιπτε1π 111 ΟΙ11·11ϊο 6:11:11

πιιι€1ποπτο @απο 86 Βοποτ18. - ·

Ι)ο!επτεε 86 611111 8111111 6ο1·6Βε ατπειτ1τι16.1πο άἰίἔτετἰοπἱ

«Μπα ποτ1Ηαιτππε δέ 1πΠπιπιιππε,πποά Μπα 1πε1πο1·ίει€Τ11εο.

°π111.πυε ΠΙ.ΙΡθ1° εΡΙΓεοΡπε ποΙΙε1· ΠοΙεπίὶε 11.180 ιπο.πετΙο 86

πω. ΠοΙεπίπ ά1οι:εΠε, 816 ν€πο1·1εΡοίὶ: ί·Ε&πτπ Β. Η1Ιει1·11

πωπω απο: τπεόπιπ1 πσ&ετπ £110111012Ι15ΕΟΧΕϊθΠ111ΓΠ; (μι

61116 6116 Ποτπ1ππεο.· ίέςι18πτ10οτρι15 @πε Με 1·ενο1επτετ Ε1°2ά1

τι1π11π ΠοΙεπΠα:οΙεΠε α:εΙ65:1Ρ:162 Γερι11τ111:.τ : ι1πάετ πω 116!

Πε&ίοπ61π €ι1τι1111)οΙοπδε 6Ρ1ίΕοΕπ 1πιτεπά1τπι1ε Ρεο6:Με1·ε,

.2πππεπτε Ποπ11πο , ΐα:ππόππ1 Ώ2.110Ι11088 Γειπ&1οπεε. ΑΕΙ πω:

8ΠΣΕΠ1 νοΜε1πΠππειπόπτπ 86 ποτ1ίἱ‹:ο.πὁιι1π ποίϊ:1οε Ει6:11ππε86

6:οπθ:1τι111πι1ε Ρτοοπτειτο1·εε, ν11·οε νεπετειΒ1|εε 86 ό1ίστε:τοε,

τπιι€1Πι·π111Κ.18πΙΓπι11 άι: 1111181118 31°Ωβ1ΕΠ8ΕΟΠΙ.ΙΤΠ, 86 Ρε:1·ιιπι

ἱἰε Τ..1...1..π ο πο&ι·οε εοπεεποπ1εοε ΠοΙοπίεε 5 86 εοι·ι11π

πυεεπΙΙΒοτ 1π 1611811111 5 Μ ηΗΟά ποπ Π61πεΠο1· εο11ά1τ10

.οεεπΡ:.ιπ:1ε5 86 1111 Ρετεπόπτπποεπτπ11π ὰ νο8πίπΡω .ο

ποΕπε @Η , 86 πό 01111118. .Με 86 ίἰπἔπ!ο. Ωιο1επόει 86 Ρ1·ο

ΟΗΕΜΜ2. , 611.111: εποε ΡτεετπΙΠ`α 86 τειπεεπτ1ει πεοείΒιι·πι Πιο

11ππ,Έειι €τ1απ1.οΡοττππει , επειτπΠ 1π11πάειτπιπ.εΧ186ιπτ @ε

€1.1Ιε : Κειτι1π1 86-<έι·πτππ1 Ι·πιΒεπτεε 82 Β:1[111:πτ1λ11166]π16ι Ρα·

1Ρί-οε ,86 €οτι1111 Ψ1ΘΠΙΠΒ©Ε ἱπ [ΟΗὁΠΠΙ , πο το ποπ11πε:

π8Επ111 1116111: 1π Ρ::1:1πἰΠἱε. 1311111111 €Ηθ [Μπα Ροίὶ 16Β.°1.11π

Β. Η1111111 εππο Βοπι1π1 Μναΐ.Ο. 161. 1
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` ἐ

 

10ΗΑΝΝιε υοι.εΝειε Ει>ιεεοι>ι ε-τ>ιεττοτ.Α& 88

ε 4 Λε! ςῖεΡιτιιΙυτι·ι εεεΙεζιε Τιιτοικ:11Πε. .

Εκσια/ατ β εποε πεφτει· ίπτει·ι77δ· εου[εσι·ατἰοκἰ 6“πάίσκίι· _ ε

ε τ Βτἰυτσπ|Ϊ: εί08ι. °

Με” νειπει·ετιιΙιΒιιε 86 άιΓειετιε Πεεειιο 8: ΟεΡἱτιιΙο_ Απ. η”.

` εεεΙεΠεε Τιιτοιιετιβι ' ετε!ιιεριΓεοΡεΙι ίεόε νεεειπε,

]οτιΑΝΝεεΩΡετπιιώοι·ιε όινιιιε ετιιΓεοτιιιε ΒοΙειιίἰε , τω.

τετιι ιτι (ΠΜ ο.

νοΒιε τειιοι·ε Ρτεείετιτιιιττι ιιιτιττιετιπιιε , εισαι ετΙ εοιιΓεε

ετετιοτιετιι 8: οΗἰειιιττι εοτιίεει·ετιοιιιε Κενετετιτἰι·Ρεττιε Πο..

τιιιιιι Ουτοοπτε , εΙε6Η εοιιΕι·τιιετι Βτιοεε`τιΠε , τΙιε Παν

τ ιιιι.ιιιεε ροίτ οέτειιεε ΑΡοίτοΙοτιιτο Ρεττι 8εΡειιΙι Ρτο:τιτιιε

_ νειιτιιτε , ει1&οτε Βοιιιιτιο , ΓοΙετιιιιιτει· εε!εΒτειιόκιιιτει·είΤε

που ΡοΠ`ιιιτιιιιε. Νονιτ Βει15ει1τΠ ιιοΙΜ εοτΡοτιε άεΜΗτετε

.τιιιτκὶ τιιιιΙτιε ιιοίτι·ιε 86 εεεΙεΠε:τιοίττει: ΒοΙεπίἶε εττΙιιιε Με

€οτιιε οεειιΡετι (Πττιιιε). Με Με τετιιετι εμε.: κι τὶι6ὶε εοτιίε.

ετετἱοτιε Με εοιπι€ετιτ , Ποττιιτιο ετιτιιιειπε , τιοατυπι ει;

ι·ιιιι·ιε ε1ι1ετευυε Με τετιειτ , 8: ροτείτ _ εε όεΒετ τ2.118θτ8,

Ρτετ:Βετιιιιε εΠ`ειιίἱιτιι. 80τιΡτιιττι Με @Πο ιιοίττο εΠε 1ονιε

111 τΙ16το τεΙιο, ετιι·ιο Ποιτιιιιι Μ. εεε. πω. εκ

 

οττιειΑ1.ιε ισοι.εΝειε Ε Ρ κτ ο τ. Α

ι - ΑττΡεττιιττι ετετιιετιτίεοΡι1ιτι Τιιτοτιειιθτιι.

Εκτισβα :Ρ]ωρα»ι 13ο!ω/Ε»ι «μοιί ιιητιΜτ ἰπτει·ψ εοπβ·σι·εωωι

Ιἱἰεὅεπἰἱ ‹ἰε Ρι)·ε είσέΐί Τ›·εσοι·σπ|ἰ.σ.

Ε” Μπι ο ο ιιι (ΠιτιΠο Ρεττι εε Βοτιιιιιο Ποττιιιιο Ρ_ Απ. 1338.

ε ε ι άινιιιε ΡετττιιΠὶοτιε ΤετοτιειιΠ ετε!ιιετιιΓεοΡο Ιἰιιιε ΕΜΜ

Ιιετιε 8: εΙετιειιε ΟΗἰειεΙιε ΠοΙετιίιε , ΓεΙιιτεττι ειιττι οιιιιιι

ι·ενετειιττε 8τ τεεοττιτπετιάετιοιιε ΓοΙεττε. . .

ΒενετειιάτΠΞττιε `Ρετει· 8ε Ι)οπιιτιο 9 Ιτττετεε νΘΠ:τεε εστι;

τιιιειιτεε-ειιοά Βοτιιιιιιιε ΠοΙειιΠε εΡιΓεοΡιιε εά ττιιιιιυε εσυ-Ξ
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€στ2ττἰοοἱε εε.οσοτεε ττοΡεοοεοοοτο το ποτε. εεεΙεΠε Τσε

ετσοεοΠ νεοετεστΙ-τ νττσ 86 οτΓετετσ τοε.ετίττσ Κιεττειιοσ

στ. ε) ΙΒ.Δ ε!εάσ 86 ειιιθτοτττετε νεΠ:τσεσοΗττοετσ, σεοσ.

εποε το εΡὶΓεσΡιττο· εεεΙεΠεε ΤτεεσττεεοΠε 86 Ρείτστετο-,.

ΡετΓοοεΙττετ τοτετεΠετ , νε! ίειΙτετο Ρτο σΠτοτο ΓοΡετ Με

ωστε ειιτε.τετ τοοπτετε 86 εσο!τεοΓιττο 9 :το τετο ΠστοΙοτοσιο;

ποτε τοΠοοε εστοἱεΡτὶνἰιιτο , Ρετ νσε σο οσε ττετιιτετο 86

Ε·εεΗττεοπ. Ιο τοετωτο Ρτεείεττ Ι)στοτοτ τοετ Βστοὶοἰ Πω

οίἰε εΡΗεσΡτ , οστστὶε το τετοσττε εποε ε.8εοττε ,.τεσεΡτε

οπο απο στοοτ σιτε· ΡοΙΤτιτοιτε 86 οεοετοοε τενετεοοε 86

Βοοοτε οτε Μετσοτο ε1τεο._ίσΙτε σεεείἱιτο το ίεΡτο Β. ΗΝ.

Ν1ξ·Ρ:ΐ8τω8· Ιειτο το· ντο Ι)σΙεοΠ· Μποστ. ΟσοΠοετεοτεε σκ νεττε Π..

ιοτΙοσοε εστοτοοοτεειτοτ στα ωστε 86 :τοτε ΡσΠἰιοε επειτα.

εσττε 86 ετΡεττε σο· εοοίετ:τεττοοετο, :Βετο , 86 Ιοειτοι τετοιο

οτέτσε οσο νειΙεειι: ΡετΓοοε.Πτετ·τ τοτετεΠε :το τοιιοιτεεοοίε.

ε:τεττσοτε νείϊτττε· Ρτωτετε. , ε]οε εισΓεοετο. οσο σοίοιοτε , Η

Ρετεττοτσττ "Με Ισεεεε ,_ οτΙοΙστοτοοε Ρτσεεοεοοιιτττε

$οτο Με ΓΡετετοιτε ττοττετ @Μισο είτε ΡΙε.εο:ιιτο τοσοι:

8τειτοτο. Βετσοι εείτε οε τισ:: ΙΞετΙΙσ επτα. οοΠ:τε ΒσΙεο..

Πε οτε Μετεστο Ρτωσε, σ.οοο.Βοο1τοτ.τοτ1ιείτποσ ττεοεο.
τεΓιτοσ ετ1εεΓττοσ οθ:2.νο.. / ο

 

σε π· οι Α τι στι το τι ε σο το ·τυοοοεοετε.

Ε. Ρ Ϊ δ Τ” Ο Ι.. Α..

Λο (8εΡττοΙιιοτ εεεΙείἱε ΠοΙεοβε.·

γ· - 0οοεετίζε βαο!ταττω ε!έξεττοί ομ]εοΡί.

Αο.τ3,4;ο. ΡΕ Φτου ε Ρετττοτοσοε εστω οποτε τΓεσΡιιε ΤοτοοεοΙἴε,

η - νεοετειοτΙΙΒοε ντττε ΟειΡττοΙο εεεΙε τα Πσἰεοίἱε, :τσουπ

ΡτοντοστατΈοτσοεοΠε .. ΓεΙοτεοι 86 Βοοετε.το το.Βοοιτοσ σε.

τττετετο.

Ποιο νσε-οοΡετ εκατο Ρετ νεοτειε Ρετεοτεεοτττετοε ,οπο

Ρετ νεοετεοτΙετο νττοτο , τοεστίο:οοι ]σΕισ.οοετο οε 8εΡτΒοε,

οσοσε.οσοτειιτο νεΙὶτοτο δ. Ρτσσοτε.6στειοειε οιιοττοτο ΓΡεεεει..

τ
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“πι , τιιιο ω Ιιοε ΓΡεειαΙιτει· 61εΡυτατιιιτι , Ρι·οιιτ ιιι νε.Ρττιε

μτειιτιβιιε -Ιιττετισ ιιοΒιε Ρετ ειιιιι6Ιετιι εοιιαιτιοιιιειιπι νε

Πτι·ιιιιι ΓιιΡετ Ιιοε Ρτείειιτατιε , -εμιειτιιιιι τειιοτ ιιιίει·ιιιε εΠ:

ιιι(ει·τιιε , τιιιειΓτιιιε Ρειιεε πω 86 ει: εο.ιιΓει εΙιικιιιιιιε τετιιιειι.

868 , πιω” ΡΙετιιιιε εοιιτιιιετι 9 ιιιοττετιι Βοιι:ε ιιιειιιοι·ιω

]·ο ΗΔΝΝιε »ε Α·ΝΑ1.·οο1τιΑ, ιιιιΡει· ετιιίεοΡι ΠοΙειιΙἰε,

ΒοΗ: Ι8:ΡιιΙτιιτο.πι ιΡΙἰιιε ε!ιιιτει·ιτιε ιιιιιιειιιιι6Ι:ιιιι ,. 86 εὶ ιιοΒιε

ιιιιιιΙιτει· Ρετιει·ιτιε δέ τετιιιιΠει·ιτιε νο8ιε Δω Ιιεειιτιο.ιιι εΙι

ἐειι6Η εειιιοιιιεε>Ρετίοτιειιιι ιειοιιετιιιι ιη Φωτ εεεΙείἱει: Πο

ιιΠε οιιτιιἱεειιι 86 ΡειΠ:οι·ειιι ; τειΙιτει· ΡειΙΙοι·ε ναεο.ιιτιε. Νοε

σ.6ιτειι ειιτεε φαι εΙιΓΡειιόιοΓο. εΙΤετ 816126 ΒοΙετιΠ εεεΙεΠε

' Με άιιιτιιι·ιιιι "κατω , δεῖ ειιιιιιιιιΒιιε Ρει·ιειιΙιιιτι ΡοΠει: Μ:

ι·ι·ε ,·ΓιιΡΡΙιεειτιοτιετιι νείτιο.ιιι ΒειιιΒιιιτει· ιιιιιιιιειιτεε, μα- _

@Μπι 8 ιιο8ιε ετιτ:ιιιι εΙιεειιάι Ιιεειιτιο.ιιιι δ( ω εΙε6τιο- _

. ιιειιι ΙιιιιιιΓιιιοτιι ιΒετε 86 ειιιιοιιιεε Ρτοεεάετιιιι. καιω Ρετ· _

Ρι·ιείειιτεε Πεειιτιειπι ιωΡεττιωω, νοε ειίΐε&ιιοΓε ι·οΒιιιιτε8 ·_

86 εκιιοττο.ιιτεε ιη Ποιιιιιιοι ςιιειτειιιιε οπιιιι εατιιιιΙΕ ειΗ:ε6 ξ

6Ν01ιθ ΓιιΒιι·ιοτο. , Πειιτιι Ρι·εε σειιΙιε ΙιειΒεπιτεε , 6ιε τειΠ Ρετίο·

Μ. Ρετ νιιιτιι εσ.ιιοιιιεειτιι άι&:ι: εεεΙείἱα: νειεο.ιιτι ίὶιιἀεειτια

ιιιιιειιιιττιιτει· Ρι·ονιάει·ε , τιιιεε ειι€τατιι εεεΙείἱειιιι ιη ΓΡιι·ίτιιει!μ

Βιιε δὲ τετιιΡοτειΙιΒιιε Γειειτ δ( νεΙε6ιτ τεΙιειτει· ΒιιΒετιιειι·ε, Τε

ιιοι· νετο άιέτ:ιτιιιιι νεΙἙτατιιτιι Με εΙΈ. Κενετειιάο Πι (ΠΜ- α

Πο Ρ6ιττι ω: Ι)οπιιιιο Πιο εειτιιΠτιιο Ποπιιιιο Ρ. Πει @Με “

πε!ιιειιιιΖ:ορο Τιιι·οιιειιΠ τω ΙιιιιιιιΙεε 86 άενοτι θο.ΡιτιιΙιιιιι "

Ι)οΙειιΠε εεεΙείῖσε ι·ενετειιτιειιιι 86 άενοτειπι οΒεάιετιτιειιιι ω "

πιο.ιιάσ.τιε. ΝιιΡει·ι·ιιιιε τΙιε νιόεΙιεετ ·Ι.ιιτι:ιτ οέτο.νο. ιιιειιίἱε"

Μια εεεΙεΠο. ιιοίτι·α Ρωτιεεω νειαιτιτε Ρετ οΒιτιιιιι τεεοΙειι- "

ὸ% ιιιετιιοι·ικ Βοιιιιιιι ]οι-ιΑΝΝιε ιιιι ΑΝΑ-ΕΟΟΚΙΑ,"

ιιιιΡει· εΡιΓεοΡι Ι)οΙειιβε , 9ιιοά που ίἱιιε 6οι·εΙιε ειιιισ.ι·ιτιιόι- 8'
με ι·είει·ιπιιιε , εοπιάο!ειιτεε : Νονετἱτ πίττα Κενει·ειιτιει Ρα.. "Π

τει·ιιιτε.ε ςιιοά Με ιιι τιοΠ:το Ο:ιΡιτιιΙο εοιι€ι·εε:ιτι , 86 ()ειΡι- 'Ϊ

τιιιιιιιιι ΡτοΡτ€τ Με Έο.ειειιτεε ΓΡεειο.Ιιτει· 86τειιειιτεε , εϋίει·ε- "

τιιπι νιτιιπι ιιιιι€ιθ:ειιιιι ]οΙιειιιιιειιι όε 5εΡιΒιιε, εοιισο.ιιοιιι- " ν

σπιτι ιιοίὶτιιιιι , Ρτο©ιιτ2.τοτθΜ ι·ιοίτι·ιιιιι 86 ΓΡεειει!ειιι οπο.. "

ειιιιιι Ηιειιιιιιε , εοιιΡτιτιιιιιιιιε , δέ ετι:ιιιι οι·τιιιιιιιιιιιε π! εοιιι.. "

μιτειιόιιιιι ιιοπιιι·ιε ιιοΡτι·ο 86 Ρι·ο ιιοΒιε εοτο.πι Κενει·ειιάο. "

Ρατετιιιτο.τε _νείὶι·ιι τ 86 ειάετιι ιιιΠιιιιειιιόιιιιι , ιιοιιΒεειιιόιιιιι β

86 άειιιιΜιωιάι.ιτιι οΒιτιιιτι Ποττιιιιι]οΗΑΝΝιε ετιιΓεοΡι'ε
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”Ρι·ατάΙ&η καπου 86 Μ Ρ6τ6πόιιιτι δέ τηιω·εοόιπο έ Κα;

” νει·ειπΙει Ρετετιπἱτειτο νεΗτει Ρτε:ά1θ:ε 1κωπκιω δέ ειδωΓωπ

”€Ηἔ6ο6ὶἰ αμποπὶ6ε ο.ΠΊι1εω Μοηετιππ 1ο 6Π&ει: ΜΒΜ Πο

”ΙεισΠε εα:ΙεΠεε ρουτΙ56επι δὲ Ρο.Πο:εω , Ρτονἱἀ€πόὶ61ι1€ οἱ.

”άεπι ε66Ι6Πεε Πο ν2.62.τ1τί, δέ ΡαίΕοπε ΓοΙειτ1ο @Μεσα , 6ὶε

Β Ρει·ίοι·ια πωπω. , φωτ Μ ω. Ρπε6ίΓε ναΙεειτ86 Ρτοό€ίΪθ : Με

), που 86 ω! οΠΠΠει Μπι φα: 3ιπίΡτεετιπΠϊε ικ6εΠειωι Πιοτππ:,

” αυτ: Ματ» οΡ οττωπά, ό6: 6οιπ ιιετικΙΙιπε να!" Δε μπε : απατη

,,86 Βι·ειτιπτι Μ. ειπεε δ6 Ηι·πτΙτετ ΜΜτιπ1 ηιπ66μι5ά με: Φ

”δβωτι Ρι·ο6ιπειτοι·εω ΠοΗωω δ( πυι·ιαιιιτι ΓΡ66ἰειΙεπι 2.6ΕΠΠΙ

,, εεί6ιππ ῶε:ὶ6 1η Ρτατιπτἱίἰὶε , 86 Ρι·:επιιίΒ. ι:ειπΞεκι:Ηουε , αυτ·

”ετΞειω Ρτο6ι1τε1τι1Π1: ὸειιπεε «Μετα Ρτοι:οι·ειτοπ 110860 86

,, μπακ ΐρεεΜΗ ΡΙεικιω , ἔεηστειὶοτιπ , 86 ΗΒ€τειΙ6ιτι ΡοτσΠει

”τωτι Μ ΡτωιτιἰΠὶε. Πετωπ 86ειέὶιιττι 1ο ΟειΡέτιιΙο ηοθετο πω:

,, ΠἔἰΠο ιτοίὶι·ὶ ()ειΡΙτιιΙΙ Μ 66ίϋπτοοΙυτπ ΡτεειτΜΤοι·υω , (Ιω

,°,Ποωἰηἑ6ο. Ροίϊ ΜΜΜ Β.ΝἱΟΟΙ2ἱ α:Π:Μι!ο, επιηο Βοπήιπ

,, πιΠΙ65πιο τι·οοεκπεΠωο €1Π86!Γ38ΕΠΠΊΟ. Ιω €1110Π1ΓΠ οπωπιπι

τ6ίΒα1οΜιιτπ Πετιιιπ1 ποίΈτυπι ἀιικἰιπικ 2.ΡΡοιτευόιιιπ_ 1)2,

20611 ὶη ΠΙο112Πθή0 άθ διιΠΙ6γο ηοΠτετ όἱοε6ίῖε , τιοΒἱε νί6μ

ταιπὶΒυε ὸἰε $ειΒΒ:ιτΙ ΡοίΤε 6°α»ωπ “πιο οτ ΓυΡτε_ · .

· ], Β:ιΠειτόυε.
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ΡΚΟΟΠΚΑ.ΤΟΚΙΖΕ..8

)Χά ΟΗθΕ€Π£ΙΠΓΠ Η ε 14161 Ο ο ο ε: Β ο ε ε: ο εΙ66Ηο8

> :και άκ: 6οΒόΕειαι Πι Πο!ειιίἔπι εΡὶίἔοΡυι1μ

Δω ΠΜΣ ΟΜΜΒιιε- Ικα: νἰΓιπΙε , ΙωιτιὶΙε Ο2Ρἰτι1Ιι1ΠΙ ΒοΙειπίἱε ει;

τ:!εΠεε , Γει!ιιτεππ, .

Νον8τωε 61ιιο6ϊ :τω σ.Π6ηί·ιτ υηειπὶιπἱ ΒειΒἰτσ , (ΙΙ.ΙΟ [ΒΡΩ.

1 Βοο ω· ηοίΈι·ο (ῖρΡἰευΙοττειᾶειτα:ὸΙΗἔεηπ , ἔειοὶωω έ «πι.

Ἀϊἱτιιἰτηυε, 86 ΟΝΜΗΜΠ1.18Υθηθτ8ΜΙΕ8 ω: ὸὶΓαετοε νἱτο8τ112

ετΙϊι·οε, Μ:16τΒετιιπ1 Ε.6ορειιψ αιητοεεω ,]8Β6ιιπηεπι εΙε 5σ.τΡΑ.

Βια ι 86 θυιΙΙεΙωυππ άε ΒτοΙιο ,. 6:οη6ειποιηεοε τ1οΠ:τοε , ρω.

@πατατα Έ10α60588Πβτ2.168 δ6 [ΡΕΟΗ:Ιθ8 ,Δ 86 6οτιιπι φαω
ν - Με



ΙΝ ΟΑΠ8Α ΌΟΙ.ΕΝ$15 ΕΡΙ5ΟΟΡΑΤΠ5. η)

Μα ἰπ ΓοΠοιππ : πο. επιοό ποπ Π: εοπεΙΜο τπεΠοι· ΟΕ011.:

μπω 3 (αἱ οποεΙ Ρετ ιιπιππ ἰπεοεΡτιιπι πω: , μι· ΜΜΜ

ΡτοΓεοπ1,“επεοπω »επεσε ,εωεΠω , οιιο:ι‹1 Ρωε1επταπουτπ

νεπει·ιιΜΙ1 δέ ό1Γει·ετο νΙι·ο ι=πειεΗϊι·ο ΗεΝιωεο Με Βοεοο

ατεΙιἰεὶὶειεοπσΒοΙεπΠ ε!ε&ἰοπεπι ό.ε ῇΡΓο ι· πω εοποπὶ..

σε εεΙεοι·ετωπ πι ποίΈπιππ 86 Βοι€ΩΓ16 εεε εΠεε ειπΓεοΡιππ

δε μιΠοι·ετπ3 δέ :ιό Ρετεπόιππ πο εοε!επι ΙἰιΡΡΙὶεΙτει· 8ε1π=

Βοπτει, π: ἰΡΓε εΗ&εε εΙε6Ηοπἰ Γπιππ ο.Πεπίπιπ άεΒεειτ πω

_ Βει·τΜ 5 πεεποπ οιιοειο ΓιιΡΡΙἰεοπόπω ΙΚενει·επάο Ιπ ΟΙπ·ὶίἙο:

:κή π: Βοπππο Π. ειτοΙπεοΠεορο ΤιποπεπΠ , οιιει:επιτε

Ρτπὁὶᾶειτπ εΙεθ;!οπειπ ὰἱεπετιπ· εοπίὶττπατε , τπιιππἴοπε εσπ

$εει·ετὶοπὶε ι·:είατο εΙε6Ι:ο νεΗτ Γο.νοι·ειο1Ι1ι:ει· ππ εττὶι·ἰ · 8ε
Ρ Ρ_ ›

ΕτοΡοΙἰτεπα ΓπΡΡΙει·ε: άεπτεε 8: εοπεεάεπτεε @Με Ρτοειμ~

ι·ειτο:Π:ικ πωπω , 8εάιιοΒιιε ε:: ε5ε-, ΡοτεΠειεεκπ ΡΙεπο.πι δέ

` ΙΗσει·ειππ , ό16Ε;ιπι εΙε6Ηοπεκπ Ρι·πΓεπωπεπ ,. πο” @Παω

φετεπώ , πεεπώ 3 ΪεεἰεπεΠ ,π ΓιιΡΡΙ5αιπεΙ5 , 8ε εετει·ο. οιπππι.

86 ΠπειιΙει ΓειεὶεπεΗ , φοιτ ΙπτειΙΙΒιιε ΔεΜε ει:: εοπΓιιετικΗπε

πιω οι:οιποάοΗΒεε Γεε1επεΙα :πει τειτπεπΎοποΦὸπο-εκ 5Ρ$ἰε

Ρτεειπἰίῖο. εσωτπ 86 ίῖπεὅιιΙει. ναΙεειπτ σ.όππΡΙετε εοτὶεε οιιοτὶεε·

Έπειάτ πεεεΠ`ε : Κ:ιτιππ δ6 Ηπιπππι ΜΜεπι·1 ου1εοιπά με·

ἀ1ᾶοε Ρτοευτειτοτ08 ,ά €οτι1τιτοι1εΙπι1βετ'α6ΜΜ , €είΕιππ ,,

ΒΕΠτι1τπ , δέ ΓπΡΡΠεειτιυπ πω: 1π ΡωεππΠΒ 8: οιιοΙΗ:ετ

_ Ρ·ωππΙΤοι·ιιτπ. Βο.τιππ τεΙὶε Π8ίΠο ποίΪτο εΙ4ε νεπεπε απτο

εΡωιπ ΡεπεεεοΠεπ Ι)οπ1ΙππΑππο Βοπιππ :πΕΠεΐππο κατ'

οεπτεΙὶιπο οπωτει€εΓπιπο. `

 

ΪΝηδΤΚ-ΠΜΕΝΤΠ Μ ΡΗ ΒΒΙΟΠ Μζ

Πε εοπΪεπίἱι Ρταβιο Ηεπεἱεἰ εΙεόΗοπἰ· όε εσ

@ΕΜ ἐπ εμίεοΡυπα Ι)οΙεπΙεππ

 

Ν ποιπ5πε Πε5 , Αιπεω Ρετ πω: Ρι·εεΓεπε ΡυΒΙἰειππ ω..

Πτπτπεπτιιτπ ειιπέϊ:άε Ρατεστ ενἰάεπτετ , οιιοά απο Βο

πιΕπὶ. τπἰΙΙεΓκπο αεεεπτεΙππο οικιάκειοεΕπιο·, ὰὶε φωτο

επεπΠε μπώ ππι·:ιππε δε νΙεΙεΙἰεεε ὸ1ε-_Ι..υπεε8ΡοΙὶ°Γείἱιιππ Ρεπ

εεεοίδ:επεπιίοεπτ·, ποια :στα »ο εμπιίί, ὶπἀὶέὶὶοπε Με” ,.

Ροπ:15αν.τιιε ίἑιπέὶΙΙΙὶΜ. 1π·€.ῖΙι:1ίΕοΡαα1ε ω: Ώοππἔι5 ,. Βο.ε

ο

οεί·.ε&πτπ , Π εμε ίπει·Ιτ , ηπα! ειΒίῖτ, ίπο. ειπέΕοκιτειτε :πω ·

ΑΜ. οπο.:



'π

ω!» Δε!!! '-ν”λ.!!!Α7 ω!. Β_ .!1ΜΠο, Ρεον!όει!!!ε μη:: ε!!ιο6!εε!ιτ!! -2.ΠΠΟ Μάο;

Ε! :ιο!!το!ι!πι Νοτει_ι·!οι·ι!ω 86 κάμω !ι!!!·ειΓετ!Ρτοι·ιιω με.

@Με 3 εοτειιπ νεοει·6ιο!!! 86 6!Γοι:ειον!το μεΒ!!!το Ηει!..

·ι·!εο1τ!ε Βοίεο ετε!!!!!!αεοπο Βο!ειπ!! , νε!!ετε!»!!εε 86 6!!!ἰ

.ετετ!·ν·!ι·! πιει8!!!!! ]ο!12.τ1ΠΒ3 !!ε $εμ!πιε 86?θιι!!!ε!πποε ‹!ε

Βτο!!ο αιι!οι!!ε! Πο!ε!!!!ε εεε!ε!!εε ., ΡΓοευτε1τοτεε νεπει·:ιμ

.Β!!!ε θα !τ!ι!! Βο!ει!!!ε εεε!ε!!.εε ε!ιιΓε!εω Ρει·Γοπε!!τε!· εμ!.

πω!!! , Μπηκα Με: @και μαπα!!! 86 !!!›εωπι Ρο!εΡωε

ωεττ!ε.ε Μαη!!ει!;!ιττ! ΓΡεε!ει-!εΡα(επτε!ηά! Ρτεεε!!άσνεπεμψ

Μ!! οικε!!!!!!ειεο!ιο ε!ε&!οοειι'ι Ε!θ'χ!ΡΓΟ εικε!!!!!!εεο!πο εειω..

ω!εε·εε!ε!»!·ειωμ Π! εΡ!!-εοΡιιττ! Πο!ε!!!εττ1 , Ρετεη6!!οι!ε 2!!1

α; !!!ΡΡ!!ε!τετ 86 !η!!ειπει· , ιιτ !Ρτε @Με ε!εό!:!οιι! 6!ε Γε

›θιέ!ατ ω!! ο.!!εια!!ιππ 6!εΒετει: !ωΡεττ!!!, μου: Π! ομοια!!

Δ...!!! τ!!τ:ετ!ε !!8!!!ο !!!ό!! νεοεω!:!!!ε ()ειΡ!τιι!! δ οι: Ρτ!πτει.

!!::ιμεειΡΡατεΒατ!, ῦἔ!!!ὲιτ!ε , Π! ηο!!τίιιτι δΕτθ!!!!ΗΠ !τ!!!ο. !ετ!Ρ.

ποτε!!! τα:Γετ!τ!ει Ρε!·!εέ!!ε ν!6!!ππιε εοιπ!τιετ! , Γα:Ρε!!!&ο νε

·!!!ει·ει!›!!! ε.!·ε!π!6!!ε!εοπο -Ρτετά!δ!ειπι ε!εό!!οηεπ·ι π! ίε!!Ρτ!ε

δε3!!!ο ππιειτο 6!!έ!! νεπετειο!!!ε ()εμτι!!! Πο!ει!!!ε , Πἔιπ!!ἰ

?ποσο!!1Β[ετ!Ρτ!011!!)ι15]ο!1ε!τ1:1!8 !!ε Ρετ!!!ι!ε ε!ε!!ε! !Γ!Γ1°Ω.

€τ!μ:! , δέ οπι€!!!τοτυτυ Ηειωοιπ!ε Ζαἔοἐκε, Ενα!! ]ι!!!ο.τι!_

·86 θειι!!!·Ιε!! νετετ! Νοτατ!οτιιΠ1 ΡιιΒ!!εοτυπι , στ μπω! ία

,!ε!ε :ιΡΡειτε!::1τ ,-Πε!!!ειταπι 86 @παταω ΡιεεΓεητ:ιτυπι: , 86 Βιμ

Ρ!!ε!εει· 86 !η!!ει!;!τει· 6ο εο6!επ1 -Ρεε!ει·ιιοτ , ουε!τ!!!ι!ε ά!&ε:

ε!εό!!οη! Γεω!! μειώσει: εΠ`ειπΓιιτπ 5 ττιω!!πιε απο Ρετ!ε!ι

ο Μ!!! ε!!ετ Π! πω!!! , Πε μομει· £!!!1Ε!1Π12ΤΠ νο.€ετ!ο!πεπι μα.

έξω Βο!ετ!!!ε εεε!ε!!υ. μεμε !η·ίμτ!τιιει!!!›ωε.86 τετι1Ροτε

!!Βιιε 6!!ΓΡεοο!!ει Ρο.:ε!·ετι!τ. Ω!!! !!ου!ε!εττι επε!!!ε!!ο.εοιπιε

ε!εέ!:ι1ε , ε!ε!!!σει·:.ιτ!οτιε Ρτ:.ε!ιο.!:!τα ,'Ρο!! ιππι!τειε εκει:ίο.τ!ω

πεε δέ Ρετίικι!!οπεε , μεε!!!&!ε Ρι·οευτειτοτ!Βικ , (ε !!Βιπο μα..

ό, ε!ε τπυ!!!επόο , ι·είΡοτιε!!ι: 1η Μισο ιποο!!ιμ. Εεο ΗΕΜι!ουε

ε), 6ι!·ε!!!ε!!ειεοπιιε ε!ε&ι!ε εο!!!!!!εωτιε . ουσ!! μια 5ξ!τ!τιι !)ε!

ω εειιητιιι·, Πο!! !!!!π Γ!!!) !εΒε , !Ρ!εοι!ε 5Ρ!τ!τυ8 ι: ! νιι!!: ΓΡ!ῇ

ν .Μπιτ ὅ δέ μον!όειπετ 2ΈΕθΠὸθΠ8·, μια! !!ι!!!ιΓτοοε!! ε!εό!!ο

,μπαι :ιο !ποπτ!ια!!)ιιε, Γεε! ὰ Βεο Ροτ!!!ε !υ!μτειτει , ιπο!επε

...6!!ν!ιπ.τε ι·ε!!!!ε:ε νο!ι!!πο.τ! , Μ! πωπω !”από!ο: 86 !ικ!!ν!όιι:ε

,,Τ!·!τ!!τειτ!ε !)ειττ!ε 86 Π!!! 86 δ !!·!τιιε-Γο.!!&!. 86 !ο!·ιο!!!!!.
. _ _ κ .· . Ρ . . .

,, :Με ν!φω Μαι·ι:ε πωπω εμε , 86 Β. 5ειω!οωε , π! ε!ηι18

....!ιοτιο:ε Βο!ει!!!ε εεε!εΠει ε!! !!.ιτ16:!ετε. , Απιειπ. Ε!ε6!ιοτι!



ΙΝ ΟΑϊ.Τ8Α ΠΟΕΕΝ8Ιδ ΈΡβΟΟΡιΧΤΠ8. 2ο:

ΞΙ8 Με Βιόιει: Ρ€τ ιιιει.ιιι ιοΐΡιι:ο.τιοοιε δΡιι·ιτιιε-ίο.ο&ι Επι· νο- α

οοι·οοιΙεε 86 ειιΓει:ετοε νιι·οε θο.οτοι·οοι 86 ΟαΡιτιιιιιιο Βο-·α

πιο ιο εΡιιὶοοιιοι ΒοΙεοΓειο οοοΓοιιει_ο , θ2ΠΠΕΙΙΙθ οι:: νοε κ

ιοιιιι οιοι:ιτειιο :ιεεεΡτο ,ι τοοι3ιιετο όινιοιτιιε ιοΙ“Ριι·ειτο.πι. α

.ΜΒΑ Γιιοτ· Επι: Αο6ιο8:ινιε ιο οιοο το:ιοΠοοιε Μωιω οι: ι·

158110 ιοοοτε ο Ριπιθοτιοιιε νεο€ι·ειι:ιιιΒιιε 86 (ποιοι γιοι , α

ΙΜΒιιιιι·ιε θιιιΠειιοο ΜατεΙιει:ι αιοοοιεο ΜεοΙονιοοιι, ΡΜ. κ

ιιΡΡο άσ Κεάοοιε ι·ε:&οι·ε εεεΙειια: ‹ἰε Ρ[ΕπΕ'088!” Ι.οοοεο- ω·

οι 6ιιοεοίιε ,ο Μειττοπο έα Μ-0πωρι ΡτεεΒγτοιο, Εικιοοε 61ο α

Βοίι:ο , 86 οιιιΒιιίόειοι -ειιιιε ωιιιιιω νοαιτιε 86 ιοεειτιε :κι α

οι·ετοιιΙΤα. > _ ω

__ 1588 (3ιιιιι·οΙιοιιε 86: ιωι.ω, ι:Ιοι·ιοιιε ΜεισιονιεοΠε, οπο·

ΜΜΜ ιοιΡει·ιο.ιι αιιὰοτιὲειτο Νοτειι·ιιιε ,· ΡτετοιιΠιε Ρι·οοιιταξι

απο Ισόιιιι·σε , €ιε6ιιοοιε Ριτεθοι:εττιοοι ι τοΓΡοοιιοοι ; 86 ΔΙΠ;

ίιιΡι·:ιιΕτιΡειε , ειιιτο ·ο.8ει·οοτιιι· , Ρι·ο ιιτ ΗιΡοι·ιιιε οι οι:Ρι·είΞ

@ο _ ιιοει οιιιο-Νοτσ.ι·ιο ιοΐι·ο.·86 καιω το” τοιΡω,

Ρι·ει:Γεοε ιοποιίοι , Πιο ειοοο, (Με ,ιοεοίο , Μπα, ιο6:ο , ιο

ι;ιι6Ειοοε , 86 Ροοιιιιαιτο Ροωιειο. Ιιιεοοιιο ραΓεοε ριιΒιι.ι

απο ιοίιτιιιοοοτικο ιο:ιοιι οπο. ΓειιΡΠ , 86 ιο ιιιιοι: ΡιιΒιιαιτο

ίοι·τοο.το κάτω, ιι€οο6ιιι€ ιοεο (οιιιτο ιιο:ι απο ιιΒοο 86 πιο

ίαιΡτιοοε Νοτειι·ιι ιοίι·ει ποιοι @πιο , τοΒιιτιιε 86 τε61ιιι

Ιιτιιε ιο τεΠιοιοοιοιο ΡτεειοιΙΤοι·ιιιο.

, Ετ εἔο ]οινιοοεε 6ιε Ρ:ιτιιιιιε , εισι·ιοιιε Μειειονι6οίιε, ιι.

ΒΙιειιε ιιιιέιοι·ιτειτο ιιοΡοι·ιαΙι Νοτο.ι·ιιιε ,τ Ριει·:τοιίΠε οιοοι ω·

86 ιιοΒιιιιε ιιο:›. οιιιοΝοτει·ιο 86 τειιιΒιιε ΓυοτειίςιιΡτιεριιπε

Γεω ίση 86'ιεΙεο Με Με ωτοιΡε ,ιι€οιιιοοιιο οποιο το.

Ποιοι @μοι τοιμιΔω ·

(ω: ε;



101ἐ_ Ά(:ΤΑ 1211111111.
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11Ν5ΤΚΠΜΔΕΝΤΠΜ ΡΠΒΕ.ΙΟΠΜ 1161111111:

1 :11ο1.11Ν11ε6111>11111·1. 1

18 Α11 Ρ61111111 6161116Ρ1ἴ6οΡ11111 Τ111οπ6πβ111.

. Ω: 6168116116 _`Η6111°161 έα Βοβο ίπ φΦορυπ Βσί61ιβω , 711.111.

116111 6οπ111»ια1·1. .

18181340, ΙΝ 1161111116 Ρ611·16_, 86 111111 9 865Ρ111111.1-16πέ11 , 11111611;

8 Κ6ν616πά1Π1111ο 111 β111111:ο Ρ6111 66 Πο1111πο Βο1111πο ,

1361 816116 61·61116Ρ116ορο Τ111ο116πί1 1 1111 1161111161 86

11616111 Ο6Ρ1111111111 Β1οΙ6π11ε 66616116: οΒ61116π116111 86 16.

1161·6111161π 16111 1168116111 11116111 116νο161π. (:11111 ΡΙΟΡΕθΙ'

1166611οπ6π1 1111111111161π , 6661111116 Ρ611ο11ε ίοΙ611ο 86111.

111122 8161116 111 161π11ο1·611Β11ε 86 .ΓΡ161111611Β11ε 1111 6111116 μ...

1618116111 1 1616ο 6οπ1111616ε 1661·ο111111 66πο1111111 116 11161·611οπ6

1116111616 116616116111111 . 111 1111111111 11666116 ποπ 1161166111 66.

6161166 661Ι161116Ι6.1. Ν11Ρ61· 1811111, 1116161166: 6ππο Βοπ11π1

.1111ΙΙ611111ο 11666π16111πο 8116111686111πο . 6116 ο6161·6 1π6π111

Μ3.11°!Μάθ1180τ 1116 Ι.11π16 61116 16116111 Β. Ν16ο161 61111616, 1

·ΕΟΠ2 π16111ο11:6 Ι)οπ11πο 3ο 11 1111 11 ε , 11111161 Βο16πΠ 6Ρ11ζ

αοΡο , 6116111 1111116116 6611116 1Π81°ΕΙΤ0 , 11111111 6ο1Ρο1·6 1°θν611

1611161· 11611116 66616116111661 161111 111166 1 νο1ο11 1116111611 Πο.

1111111 1πο1·16 116π11π61616 _, 11661111611116 86 61111ο1·1611οπ6 611..

8611111 6 11111111 861161·οΓ6 6οπ66Π`6 , 116 11ο1116 Βο1611Πε 66

1616116 ν1611111611ε 1112 1π6ο1π1πο616 11ΒΡ101°21°θ131 11111 61 ποΒ1ε

6611611168 , 111π6 111 Ώθα1'0 Ώ6Ρ1111Ιο Ρ116Γ6π11Β11ε 611 11616

111Γ616 66111Ρ6π6 1ποι·6 86 11ο16 1611115 6ο118168611ε , 61188

€11Γ12 Ρο11 16811111 Β. (161·1116π1 Ρ61·111ο1·11111 61111611 1 86 61111

1161111111 .1·1116Ι1661 61166 1118651116 11111111 1π6π11ε 1111111116

6116116111, 611111 6οπ11π11611οπ6 6116111111 (66116111111111 6οπ6ο1·..

111161 6111811616 611 616611ο1161π ΠοΙ611Πε 11111111 Ροπ1111616 66..

161116π116111 , 6116111 δ6 νο66111 661 11616 11616116 ΓΡ6616Ι1161·

616161111Β11ε 66ποπ1616 , 8111 611611 86 νο6611 61611116111111. 86

11686111. Ωοπν6π161111811ε 1811111· 111 1611111116 ΓπΡ166111Ξ1ο 2.68

1 Ι 6



ν - ΙΝ (.ΙΑΙΙΣΑ ΒΟΙ.ΕΝ8Ι8 ευτεεοΡΑΤΠε. ω;

ίΙεΡἰτιι!ιιττι ιιοθετιιτιι ΒοΙετιΙἱε εεεΙείῖεε , οττιιιιΒιιε 8: Πιι€ιιΙιε

επι άεΒιιετιιιιτ , νοΙιιετιιιιι: , 86 οτιιετιιιιτ εοπιιιτοάε τοτε..

.τεΙΙ`ε , νιεεΙιεετ νετιετεοιΙιοιιε 8ε ιΓετετιε τιιεειΡιτιε ΜεττΙιεεο

Ι.εοΡετόι εετιτοτε , ]οΙιειπιιε τΙε νιΙΙειο ίεΙιοΙεθιεο , ΤΙιο

:ιτε (ἱεΠι , 11εόυΙτο ΜεΙετι , 1οΙιετιτιε εε δετιιΒιιε , ΟΙινε

πιο νεται , Ι:ι:ΙεοΠε Βανέσα! , Ηι180πεάσ Γο!τέπε , ω"

ΙεΙπιο-εΙε-Βτο!ιο θ εειιοτιιειε Ι)οΙειιίἰε εεεΙεΠεεε όειιιτΙε τιιιίΐε

Δε $ειι&ο-5Ριτιτιι το ιιοΗτε εεεΙεΙὶε ΓοΙειιιιιΙτετ , ιιτ τιιοι·ιε

είΙ , εεΙεΙπτετε., Γεττιιοπες]ιιε ιο εΙποτο ΒοΙετιίὶ ΡτεεΓειπτιΒιιε

(Με εειιοτιιειε εΙετἰειιιε 86 ροοιιΙι ιιπιιΙτιτιιτΙιτιε εοΡιοΓε Γε..

εδω, μακ Ι)οπιιιιιιε πιιιιιίϊτενιε , εΙτεειιιε νοεε εετ:ιτετο

11γιιιι·ιο Μ” εινα" .5'Ρίι·ίτικ , ε]ι1ΜεπιεΙι1θ 5τιιτιτιιε ε!πιι ετε

τιε ιονοεετε , ειτεΙιιΐιε ΡοΡιιΙετιΒιιε , 8ε εΠιε [εειιιιό.ιιττι εεε..

ωεωειΠωι ειτεΙυεΙειιόιε , τιοΒιε ιιτιε ειπε τεοεΙΙιοιιιΒιιε 8:

ΕείΙ:ΙΒιιε ιτιἴτείετιτιτὶε ΓοΠε Πι ιιοΠτο εΙιοτο Ι)οΙετιίΙ τετιιετζ

Μιιτιοιιε , ιιοι τΙε εοτιίιιετιιεΙιτιε ειιτιοιιε ΓοΙιτιιπι εΠ: ε!ε&ιο1

εεε τιοίΙτα ΠοΙειιΙιε εεεΙεΠε εεΙεοτετι5 Πιιοιιε με Ιιιι]ιιβ

πιοόι εΙε61ιοτιε Γεειειωε εεοιτιιΙετιτιοιιε 8: εετιιτιιΙιιιιι θ...

.ειειιτιοικ , ιιτ εΓι ιτιοτὶ$ : δτετἱττι ιιιιΙΙο εΙιο ιιιτεινετιιεοτε

τ:ι·ε&εω ι Γιιοιτο 8ε τεΡετιτε 3 ‹Ιε τοΓΡιτετιοιιε δετι&ι δρἰτἱ.

Με, ιΡΠιιίουε €τετιε , ιττ Ηττιπτει· ει·εόιττιιιε , ιιιΓΡιτειιτε-ι Νοε

οιπιιεε Παω! , οιιΠο Ρειιιτιιε άιΓετεοετιτε , ιτι ιιιεειΠτιιπι

·Ηεπετειιινι Με Βοεεο ει·εΙιιεΙιεεοτιυπ1 ΠοΙειιΠε εε

εΙεΠε: , τοΜεττι οτε:Γειιτετιι ιιοΒιΓειιτιπ , νιτιιττι ιιτιοιιε τιι·ονι.

τΙιιιιι 8: εΠΓει·ετιιττι , ιη ιιττοτιιιε ιιιι·ε εΧΡετττ1ττ1 , ειτε 8: πιο

@Με εοπιττιειιόειιεΙυττι , ιο ειεεοτιετιιε οτὁιιιε, πτετεευε

Ιεειτιτιιε εοιιΙΙιωτιιτιι , εε τΙε Ιεειτιτιιο τιιεττιτοοιπιο ΡτοετΘε.

:πιο , εΙει·ο 86 Ρ0Ρι1Ιο ετετι1Π1 , ιο τεττιΡοι·εΗΒιιε 8ε τΡω

_τιιεΙιοιιε ειι·ειιττιΓΡεότιιττι έ εΙιικετιτιιιιε ιιτιετιιιιιιτει· νοτε ι·ιοΠ:τε.

Ι Πιτικιιιε Με νοεε, ιιτιοςιιε δρἱτιτυ. ἱιι ιιοίΙτιιττι 8εΙ)οΙειιΠε

εεΙεΠεε εοτιεοτόιτει· εΙεειτοιιε εοιΓεοοιιττι 86 ΡεΓιοτεττι : Το

Παω» Ιεκιία»›ω ΓοΙεπιιιιτει· όεεετιτειπΙο , τὶι&ιιττιειιιε εΙε8τιιτιι

ιιοΠτιιτιι τΙε εΙιοτο Ρτε:τετο πάμε εε! Μεἔτιιιπι ε!τετε Βο..

ΙειιΠε εεεΙεΠε όεοοττενάτιιιιε ι Ι)εοοιιε 868Ιοι·ιοΙΠΒιιικ Υπ..

@ή ΜΜΕ ιιπεττι ειιιε __ το 0ι1]ι15 Ιιοιιοτε οτεεάι&ε ιιοΠ:τε.

Ι)οΙειιΠε εεεΙείἱε εΠι τιιιιι:Ιετε , οΕιτιιΙιττιιιε , 8ειΡίιιιιι ιη εΡιΙζ

.εοι:ιεΗ εετΙιεάτε ιιπΒι·οι·ιιιενιτπιιε , @και πιοι·επι ιο Ι)οΙετιίΙ

εεε1εΙΞε 1ιεε1ειιιιε εΒΓετνε-τυπι ι 8: εοτιίεΒιιτι οτεεὸὶᾶειιι
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Σ

ε:!ε&ιοοεοπ οοΠτειιο , τοοάοτο 8ι ίοκοπειτο 5ΡΠοε ἱο οΪΡἰι:σ
όξω α:οΙεΠεο, ιιΒΙΓοΙετ ενοοἔεΙὶοοι Ιεεοώε:Βοε ίοΙζετοομ

βιο ά ίεΜνΙε , Ρετ νεοει·ει!οΙοοι 8:; εΠΓεπττιοο νοοτο εεεΙα.

Με οοΠ:τα: αιο:οι·ετο ίο!ειοοΙτα· ΡιιΒΙἰεονοοοε , δεῖ ΡοϋΠεε:ϋ

ΐοεοοοε , Ρι·οοτ άεεει: ,1ΒΙε!ειο ε:οί'τεοτε α:Ιε:ι·5 8: Ρ0Ρ11Ιίτοομ

τπιιεΗοε €οΡἰοίἐ. @βιο @Με ΟειΡἰτοΙοτο οοίο·ιπο οου. ,,.

απο ε:!εάο οοΓττο τετἀ$6Ιο ίιιΒΙοττειοτοε , Ρι·ατΓοοτΙΒαε "ΠΠ

ΒςΙΙἰοοΙΒιιε 86 τοΠ:ξιιε ὶοἴτεἴστἱΡτἰε .) 86 ΡΙιιτΠοοε :Νοε δόεϊ

άΙΒΜη δ: ΡτπὸἰοἙαιο οΜΞΗοοειο , Πε Απ: άΙοοδεε ΒιέΕο.ομ

ίῖοἔιιΙατἱεετ ιιοοε ΡοΡ: ειΠοτο , 8ι οτοο€ε εεοεαιΙπετ ι·ειτποι

86 @εκατο Ιοιοεοια , δε Ρ€τ[€ν0ταοτ0ε 1ο αι ,. ὶΡΓοιο «ω.

ᾶιιτο ι·ο8ενοοοε απο ἰοΙἙποτἱο. ΓιιΡΡΠεειοάο ; εΙοειτεοοε Ρπω

Βια εΙεόΙ:Ιοπο άι: Π: ΜΒΜ· Ιουτο οι·σ:Βει·ε: ειδεοΒιιο : (με

;€Ιεέὶιιε ΙοιοοΗτει· δέ ὁ€νοτθ οο!τοε τεΓροοεΠτ σ.ς]υοό (ι1°ρείτ

.ἱτο‹: ὸεΙΙΒε:ι·ειτἰοοὲτο βεβεα: νοΜυο.τ , δ: ὸεΙ1ΒεκιτΙοοε Για..

κι· οσο Ρι·ετΙιειο1τει, οοὶοε τεἴΡοοἀετετ, Ρτοιπ Βοοοοι:ε

ειάειο ιοἰοὶίὶτατοὺ. ΡοίΈιοοάοοπ αποτο εΙαίΕοε οοΙϊ:οι· Ρττε

1:ΙΙόΕυε], άεΗΒει·ο.τ5οοο ΡτεεΙποΒἰτο. απο Ρεοοε ,› 1οιιΙτοτυο1

Ρι·εεΒγτετοι·ιιτο ὸεὶοτοε ὶοίὶειοτἰα 3 Ποπ οοιιε ΒιήιιΓτοοάέ απο;

ηι1ειιο ει·ο.νε τΕΩι1Γ2.1°θ ΡΙιιι·οοοκο ο1τοτετιιι· ε. τα: νοαιοοο1 άι:

.Γε ί·Ξιάειτ Ρα· ΞοΓΡοειτ3οοεπι σΙΜο;ιτο , οτ Ρτωοοί:τΙτιο·, τοϋ.

ΐτετε νΜετοτι1η εΙεέΗοοἰ Ρι·εκπο&ει: Γιοπο ΡτεεΒιοτ οποιο-οπο.

Ρι·οοτ άε Ρ:α:το1ΠΞε ετΙο.ιο εοοΠο.τ 86 Ροτ0Π: εοι:Ιϊατε με·

ιιΒΙἱοει άοεοοπτοι:ε. ΉειΡτοΡτθτ ΚΟν0τθοάετ ΡειτοτοΙτεΜ

ςΠι·ειτ νοτο οοειοὶιοἰ εττ€τ1τὶι1ε ΓυοΡΙο::ιτοοε Φ οικιτεοοε Με..

&ιοοετο Ρτει:Ηιωιιο 5 Πε ὰ Πω, οτ ει·εόοοοε , ὶοΓΡὶτειτειοτ,;

δε εειοοοἰεε οο!εΒι·:ιτειιο , ω: 5Ρίοτο εΙοέΕιιτο ἀὶἔοετοἰοἱ

4:οοΗι·τοειτο > τουοοίοοε εοοΓοαο.τ1οοΙε Ρτεΐειτο εΙοόΙο οοΠ:το

_νσΠοε Εινοι·ειΒΙΙΙτει 1τοΡεαΜ 5 όεϊε&οιο Η ι:1ιιίε , ε1ιιοά ΑΜΠ,

Ι:"ωτ › νείωι :1ιιδἱ:οτὶτ:1τ0 ιοετι·οοοΙΙταοο. Π1ΡΕΙ6οτ6:ε ,. ταΗτω·

Η μποτ 880οτεε , οτ ροΗ εοοί6εωε1οοεοπ ΙιιηοΓτοο‹ϋ , φοιτ:

α! ει·ετο τοοε οοο:ιτΠ:οε δέ ὸοΙἱὸε:ἰο οΧΡε&ειτοοε , Βετο απ·

&οτε, οοΜε δ( τοτἰ ΒοΙεοΠ αεΙεΙΞεο νΘΪιπ Ρ:1Ποτ Μοοεοε

Επεσε ν;ιΙαιτ οτ1Ιὶπει· 8: Ρι·οόε:ΙΤε 9 ἰρίὶοΓοοε πωω Πιο

Έμυ τεξςἰτοὶοο ΡοΠἱοτ αποτο Πω ο1οωπο 86 εεΙοΒ:ὶτετ

·ςοοτἱοι1ἑ οπΗΜ.:€. Αι! Ρτ:εοπίίΤιι αποτο οοποὶει δ: ΠοΒιι!ει

Νο10Β Γετὶοίῖοε , ω ε1ο:ιοτοιο οι:σεΠ6 ωοε , οε.ττ:ιοόε εε αφ

ΡΙ1αιοάο., ΡετσοεΙα , ΓοΡΡΙἰοειοὸο., ω: ετ1αιο ι·εοοοεοόει , 86
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Χ

τα ΒιεΙτηάιιττι Πόσο τὶτ ΡτκτΜΠἱε, τ1ικιτειπιτε ομιε τω, ηοε

ωπειιπτώ €οτ1ΓτοΓιι 11οΠ:το 8: τΠ&εντ τετΙτΠα: ηοΙττετ ιποπιΕτν:
Βιώτιπτω8τ τοηΙτέττιάτηιι; Φ Μ :1οίττο ΟαΡὶτιιΙορτΧὶίττιιττε , να,

.ητι·ειΒΙΙτε 8: εΠ&ι·ττοε ν1τοε ο αιτιτοττω ,πιιιεΙίτι·οε ]οΒειιμ .

πεπι ότ 5τΡ1Βιιε, δε θιιΗΙεΙττιι1τπ ότ ΒτοΙ1ο τ:οτιτειτιοτήτω

11οίττοε _ Ρτοτυι·ατοι·τε ηοΠτοε , 8τ Ματσε ΓΡττωτε , άειιπετ

Β: τοικτάτητοε 65(τΙ_τττι, δ: ι3τιοΒιιε ω: Με ΡοτεΠ:ειττω με.

παπι 8: ΙΙΒει·ειττι :ιἔοικΗ , Ροτειπά1 , δ: £ωτΠΔι Ρωτττι1Πει ,

δε τΙυοόΠβττ Ρτα:τοιίΓοτυω .) νοΜΓτ1τιτ ἴυΡΡΙἱοαοὸἰ , δ£. τεσπα.

ΒιτΙτηάά , @σε 1η τειΙΙΒιιε άτ ῇιπτ αυτ τοηίιιττιιόπιτ Γιιιπτ τ1ι1ω

π1οάοΠΒΕτ -ίαο1τιπάει 5 τω. τειτισε:τι Πασά ὁι1ο εκ1ΡΠε ΡτωωἰΠἔι

ά ώι·υπι ΙὶιπἔτιΙα νειΙτο.ιπτ :ιάΙωΡΙτετ , 8τ φοτὶ που Ετ πω..

Ποτ τοικΗτΙο ο€£υΡετ1τὶη [τά τά ‹]υοτὶ μι· αποτο ν81 ειΙΙοε

έΡΓοτυω ἱτιτοτρτιιπι Γιιττὶτ , Ρα· ΜΜΜ Κω ο.Ηοε ρι·οΓττ1ιιέ,

πκ:τΠαι·Ι νο.Ιτειτ 5 8τ τω ; :Μπι τεσπα: ὰ. Με ιποίττ1ε σου.:

απωω δ( τϋντιπτικ ὶοΪΡὶτ€ιτὶε ο.Ι1τΙικιΗτα· ποπ τ80θά2Μ2.

-Οτττηιω , οτ Ρειττω1τω νεων. Πω _ωτ6τετ , ΙΜ τοΒιιοΓαιτ

ενὶότητὶιιε νοτε. οωιιἰωτι ποίτι·τιιτι το Ρτωὸἰέὶἰέ οττω1Βιιε 86

611€τιΙίε £οι1€οτόειίΓε , τα: Η: Ρττὶτὶοι1τ ΙιυῇτιΓτιποτΙὶ εκὶίἰτι·ο

. 11πο.πωπ:ε δ: τ:οι·κ:οτότε , ἐΡίῖυε τΙτὁτὶοτιἰε ιποίται: άτοτττυπ1

Ρειττ:τι1Μτ3 πίττα: Γεεωιότιιπ τα:ΙτΠο: τιοίττω πιοι·τω τι·ειιιΒ
ττιὶττἱτιπιιερ, ΠΒΗΙο (ΪειΡὶτυΙὶ ηοΠ:τί , @πο ιιτήι:ο Πι τει1τΒιιε ιιτἱ

τοπΓιιονΙππιε , τπιωἰτιιωτ τοΒοτειτυπη 864ά· Μ8]01°ΗΠ 0811

ττΙ:τιω δ: οεττἰτιιὸΙηετπ Ρτα:π1Μοτυπ1ἰιιἴτειί-ττἰ-Ρτοτιτω Ποτε-β

τΙοτιιτ11 ΡυΒΠτοτυττι ΠΒιπἰε 86 ΓιιΒΓττΙΡτἱοτιΙΒυε ἴιιΒΓετὶΡτιιτη_

δε ττΙ:ιπι ΡυΒΙἰτατιιω. Αέτα βιτι·υιπτ Ρτετω1Πο. , φα :Πάει

ότε Ι_.υιπ:ε ΠτρττΙιιε Βιέτει ΓτιὶίΤε τ18ττο.τ1τι11° 9 ὸἰτ Ι.ιιιπτ_Βι 211ηο

ΙπετάΜΜ , ωτΠέΗοωτ οέτ2.νει , ΡοκιττΗτο.τιιε ΒειιιότἰΠὶτΜ Ρ:ιτιτΙε

σε: Πο:Μιπί ηοΠ:Η Ποπ13ηΙ Β. ΡειΡετ άαοόττΙιΜ :πωσ ίεΧτο,

Ραωπτω15 νΕπΕταβΗΠ)ι15 8: ἀιίττττἰε νἱτἱε , ωεεΗτι·ο (Ξω

Γττάο ΒουίΪἐΙΗ ΟΠίςΚιΙ1 Έ)οΙουΠ, Βὸιι1ὶη1ε ]οΒειιπιτ_Ρ!ω

9:46 μα] , ]οΙιειτ:τιτ Ρτιιγπτιυιπ‹ϋ 3 ΝὶεοΙο.ο Πισω , ]σΙιεποε

ΟΙ!!ω ΡττεΒγτττὶε . δέ ΡΙτιτάΒτιε :ΗΜ Μ ΡιιΒΙἰτατἰοτιε Μιμί -

α·ι·ιοά1 εΙτέΗοωε τε!ΗΒιιε τὰ Ρτε£111ἱίΪ0. νοαιτἰε ΓΡτεἰαΙΙττΕ 86

τοΒειτΞε. Οοτιίοι1Γύε νττο ειΒ εοάτω €Ιτέτο Μ: Ρτωίτ1τω τω

&τοκι1 Ρτετά!ά2Β Ο ώ:: φωτο. τητηθε ]ι1τ1ἰἱ ίττιιιττιτἰε , @τα

Ίιοτειιτι @ΜΗ , ω· τἰνἰτατο ΑτιότΒειντηΠ , πι όοπτο ΜΗ

τεκ1οιι5ε Μει!ιττωτ ΒτΠο-1Ποιπτ , ΡτπΓωτὶΒιιε ντιιτταϋ111Βαε
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δ: ὁιίἔτετἰε Με τιιιιέιίττο· θιιιΙΙεΙιτιο ΜεττΙι:εἱ ατιιοιιἱεφ

Μειε!ονιετιίἱ , Ματτ!ι"ειτο ιἰε Μο›ιωβ τεέτοι·ε εεεΙεΐιειτ ‹ὶε Ή

ιιτικΒιι11ο ΚΙιεάοιιειι6ε άιοεεΒε ,ιΡετι·ο Τι·σέυτ Ρι·εε!ητετιε,.

τεΙτιΒιιε π! Ικα: ΓΡετιιιΙιτει· Μπιτ 8: το8:ιτιε, Ρι·οιιτιιιιιι..

Βιι·ιιιιιετιτο Ριιωιω ιιιειιιιι θ.ιιΙΙεΙιτιι ο!ε Ρειι·ιίιιιε !ιιιΒΙιει τω..

«Β:οι·ιτο.τε ιιιιΡετιαΙιΝοτειτιι Γιιι:ιει· Ιιοε εοτιίε&ο-Ρ ετιιι.ιεεοτι.

τιιιετιιτ. Ρι·οτείΒιιτιιιτ ετιιιιιι φα! Ρτοεε[ΜΜε ιιο(Με ΓιιΡετ

Βιι]ιιίιτιοόι ιιεεοτιο ΒιέΗε τει· Ει·εεΓειιτεε που ιιιτειιτΠττιω

άετοΒο.ι·ε , ιιεε Ρτοεαι·ειτοι·εε τω” τοιιαιτιιτω ιιι αΙιτιιιο ι·ε.

νοε.ιιτε, Βετο. νετο ΡωτΓειιτΞε @απο ετ εοιιΡτιτιιτιοιιιε τω»

£ι11°2Ε01°11ΠΙ , άε φα Γιιτικι Ετ ιιιετιτιο , Γαβ @Μο ιιοΠτο [πω

£ειιτιΒιιε ει1:ροΙιτο , ιιι τιοΙϊτο Οι ιτιιΙο νειιεκιΒιιιΒιιι 8ε (Με

«Με π·ιει€ιίϊτο θαιι&ιό.ο ΚοιιΠε Η ΟΠ·ιειεΠ ΒοΙειιΠ , (ΜΙΚ

.ἰεΙτιιο 2$οβα›·τ Ρι·ειΒγτετο ,. 86 ΟΠνετιο τἰε Βοτα·σ[ εΙει·ιεο ,

τείΗΒιιε .ω 1ωο·ντιωτιε ΓΡεειειΙιτει· δε τοξζειτιε.. ι

Ετ εεο ]οΙιειιιιιεε άε Ρο.τιΠιιε , εΙετιειιε ΜτιεΙονιειιΠε, ιι

ΒΙιειιε ιιιιΡετιο.Ιι ειιι&οτιτατε Νοτετιιιε , ΡτετιιιΠιε οιιιιιι ω

δε ΒιιΒιιΠε :μια ὸἱε Ι.ιιιιατ Ροίτ ΐείτιιιτι Βι θετιιι:ιιιι Βέτα,

εΙΝ9:ο. , 86 @τα , Γεω 8εΠ:ο. ίἰιΡετἰιιε Με ιιειττειιτιιι· 7 πιει: ΠΟΠ

Ρτ:εΠο.τιοιιι- εοτιΐειιίἰιε @ε ειιο ΓιιΡι·ει ί·ἱτ ιιιετιτ-ιο .Ι Με φωτα

ιιιετιίῖε _]ιιιιιἱ , :το οιτιιιιΒιιε δ: ΠιιΒιιΗε ,. φα: Με ιΠε ιιιιάεεί·;

πιο. πιειιΠε ε]ι1Γάετιι ,. νιοΙεΙιεετ Βοιτιιιιισο. ειστε Γείτιιτιι Ευ·

«ΜΜΜ Βοιιιιιιἰ , Βέτο. δ: σ:Ιιέτει εΠε ιο ΓαΡετἱοτιΒιιε ἀεὶ)

ει·ιΒιιιιτιιι· , ιιιιει ειιιιι Ρτατι·ιοττιιιιετιε· τε!ΗΒιιε , Ρι·οιιτ ώμο.

Ρι·εεΓειιτεετιιιΙΤε άεΠετιειιιωτ ,.ΡτεεΙειιε ιιιτετΓιιι5 ΡτεεΓειιτεΙζ

«με Ιιττει·εω Πω ρι·2Γειιε άεει·ειιιιιιιΡτοΡτιτι πιιιιιιι τωΡ6 , 86
Με πιε ΓιιΒΙἔτιΡ·Ιὶ , Ιι€τιιιπιτ1ιιετ ιιιειιπι Γο!ιτιιτιι 2ΡΡοΪι1ὶ τε..

σ.ιιιιΠτιιε 86 τοΒτιτιιε. Μ

Ετ ε8ο οωι€ιωω νετετἰ , εΙετιειιιι Μιιεὶονιειιίἰε εΠοεεΠέ,,

ΒιιΒΙιειιε ιιιιιΡετιαΙι ειιι6Ι:οτιτατε Νοτειιιιιο·, Ρι·εετιιιΠιε οιιιτιι..

σε 86 ΠιιΒιιΙιε, τιιιτε·όιέ!ει τΙιε Ι..ιιτιεε ΡοΠ; ίεΒιιιιι Β. θα.

Ἡ :παπι Γιώτα , όιότο. , δι Μι ,Και <έείτει Γιι(Γετιιιε Με Μειωμ

τω· ι ω: οιιιιιιΒιιε 8εΒιι€ιι!ιε , φαει: Με ιε ιιιιάεειιιιο. ιτιετιίἰε

ειιιΓάειτιι, νΜεΙιεετ Ποιιιιτιισο. ειστε Έείτιιπι ΕιιεΒει·ιθ:ίτε 1)ο_

:πιει θιάσ: 3 δ: όιθ;α είε , ιι: ιο ίιιΡετἰοτιὶιιιε όείετιΒιιτιτι.ιτ

Με ειιτιι τείΗΒιιε 8τ Νοτειιιε Ριιιι1ιω Γιιρει-ιω 8: ιιι€ωττι·ιΡ..

Πε , Ρτα:Γειιε ιιιτετΙ:ιιι : ιεΙεσ Με πιε ΓιιΒΓει·ιΡΠ , Π8τιοτιιειτ:

- »και άιΙιτο Ρι·ιιιιιιωτ @πανι πω. ειιιιι ΙΞΒιιιε Νοτε.τ1οτι1Π1

κιιιΒΙὶεοτυπΨ



ἙΝ (:ΑΠΒλ 1301.ιεΝ5ιε ΈΡΒΟΟΡΑΤΠ8. :.ο7

° Ηισοι·ιιπι 8: ΓιιΒΓεειΡτ. €οτυπι€ι€ιτι , :ιο @βιο νωεωι

Μ» δέ ιιιίοι·στοι·ωτι νιι·οι·ιιιιι Οο.Ριτιι!ι ΠοΙουΠε Ρτ2Ϊ€τιτἱ..

[Με Με ειΡΡ€τιΓο , κατω ώ ΙΜΟ τΡεωιπω 8ε το88τι.ι5.

,__ι Ε: 88ο Ενειιιιε ]ιιιιοτι τ:Ιει·ιοιιε Ποιειιίιε άιοεείιε , υΒΠ

@πε ει.ιδι:οι·ιτοτε ιιιιΡει·ι:ι.ιι Νοτειι·ιιιε , Ρι·ετιιιΙΠΒ οιιιιιιιΕιιε δ:

Βιι€ιιΙιε, (μια: ἀιε Ι.ιιιι:ι: ΡοΠ: ΡοΠ:ιιιιι Β. Οοπιιιιιιι Εει&α , άι..

Ωω., 8: :Μια , Γεω ΒείΒιιιιΡει·ιιιε ΓιιιΠ`ε ιιεπειιιτιιι€ , Με ειιιιι

Ιπωωιωιω Νοπωει 8: τείι:ιβιιε , Ρι·οιιτ Με Δω σΙεΠ8ι·ιει:ι..

τι:: ιιιτει·ΓιιιίΓ6 , Ρι·πΓειιε ΠΔ , πιο (ιιΒΓστιΡΗ , ως Πειιιιιιι

@παπι ΓοΗτιιπι ειρρο!ἰιι απο. ειιιιι εδω ΒΕ ΓιιισθτιΡτιοωβω

Νοτειτιοι·ιιιιι 86 @ζωο ίἱιΡτειἀιᾶο Με ειΡΡ€ιιΓο ι·αιιιιίιτιιε δ:

ι·ο8ιιτιιε. - ° · .

Δ.. · ·ω Γι·

ΡΕΤΚΙ ΑΚΕ)ΗΙΕΡΙ8ΟΟΡΙ ΤΠΚΟΝΕΝ$!8

° "ΕΡιετομΑ.ι

3 -
'ι-|Αό νιεειτιοε εα:Ι:Πετ ΠοΙειιΠε. Έ

Ε. .'Πε εκάαίκαπέά ο·ίσέΐίόπο _Ηειι›·ἰσἱ έ: Βο/το .Βο!ωιβω ι

α . ν φήομπι. ι °

ζ Ετ ιι υ ε Ρει·ιιιιΠϊοηε ι1ινιιιο. ει:οΙιιτ:ΡΙΓεοριιε ΤιιτοιιΒιιΠε Αη, η”.

Δι1ατιδ ιιρβιε .ως:1ωιω εειΡεΠειιιο ειιιιειτο Βεα:ιεθε

1)οι€ιιίιε , ιι€0ιιο11]ο112.τιιιιΒι·ίποκ , δζ διιιιοιιι είε Βσέξ9840,

ΡιειΒγεει·ιε νιεειι·ιιε άι&αι εεεΙε:Πεε: ΠοΙειιιίι.ε, ιιοΠια: μα.

Μπακ Τιιτοιι€ιιΠε , δ: οττιιι-ιβυε ειΠιε αιΡεΙΙ:ιιιι; , 8: μπω

«πω ειιτειτι;, δέ που ειιιατι:.-ιιι οινιι:ειτο δ; άμα; ΜΜΜ

ςοιιίΒτμπιε, ω Ίιι€ιιι νεΙ :ιό φορ Ρι·ει:Γεω ιιιο.ιιςΙατιιιιι μι.

Υ8ιι€τιτ , Γειιιτθπι ω Βοτιιιτιο.. ι ν

- διιρΡΙιανετιιιιτ ιιοΒιε ναιει·εΒιιεε νεα , ωριωωω εοε!ε.

Εεε Ποιειιίἱε Ρωιιειω, Ρο.Ποι·ε νειεειι·ιτιε ω Ρι·αΓειιε, τοπια

κι· ίἱιειεΟΡειτ€ι1τΘε Μεσοι , απο Ρα· νειιει·:ι.Βιιεε νιτοε πω

8ιίιτοε ]οιιιιιιτιοπιάσ $ε:ΡιΒιιε δ: ΟιιιΙΙειιιιιιιιι όε ΒτοΠο

ἀιᾶ2 ΒοΙ€ιιίἶε εεεΙοΠεε: οειιιοτιἰεοε , Ρτοειιι·ειτοι·οε φαιά

1ιοο ει: ε1Γάετιι τΡεωιιτει ό6Ριιτειτοε , 91106! ειιιιι νειαιιιτε

χέιάει ΠοΙουΠ 6οοΙείΞει ΡειΠ:ρι·ε Ρα· ιτιο:τοπι ΜΜΕ ΓΠαΠΟτω Α

Β#ἰ 'ω



;.6ο8ι ι 88#(ΈΤ”Α ”ν1Μ61Α ·

]οΗΑ.-ΝΝιε Με ΑΝΑΙ.οο111Α, οιιΡοι· ομΓεομ ΠοΪοιιΞ

Ή” πιοπο ιΡ6ιιι ιιοΒιε ιιιιιισιιιτει, 86 ὰιιοΒιε οΙ38οιιά1ΡειΞωι

Πεειιτιο. 86 ο!πειιτει μ, νοοειιἰε ειιιι 6610261116 ονοαιικ!ι, με;;

1”ειιιιΒιιίοιιο οιιι νοΙιιοτιιιπ , Ροτικιιιιιτ, 86 616'οιιοιιιιπ Μ.

;ωτ2ΠΒ©οπ1ΠΙοάΒ-5 ἰμἰ ()ειΡιτιιΙιιω νοιιοιο.οιΙεπι :Ατυπο πιω

Βιιϊωιιι Η επ κι οι: Μ ο ε Β ο ε 6ο εισΒιιΜεοπιιτπ άΙ6Με

ΌοΙοιιΠε οοοΙοΠει: οοικοτ6Ητει· δ( 6αιιοιιιι:ε Ρθτ νιο.ιτι ωφω

εετιοιιὶε άινιοατ ιο Ρεί6οτ6Μ ι86 ΘΡὶἴ€0Ρ0Μ όί&ες οοοΙεΙῖ8

Ωιθ8ΕΚ11ΠΕ έ Με εΙοέΜοοεπι 86 οΙεό!ιπιι ΙιιήιιΠιποόι 6οτιδι·έ

@Με νοΙΙετιιιιε. Νοε επειπΙειιτοε φαί ΐαυπόιιπτ εροίιομ

Μπι οιιιοιιειτο «ποσοι» οπο ιιιιοοπἰ οσο 6ΙθΙ)ΕΕ; 86 Μοο νο

|ειιτεε απο ιιιιιιιιιιαιτε όοΒιτει ι·οι:εάοι·ο ω Με μπει: ,

"Μι 86 νοίιιιιιτι οιιΙΙιΙυει ιο ΓοΙιιξπι ιτιειι·οοοΙιτεμπ ποιό!»

` τἱωτο τοιιοιο Ρτε6Γ€11τἱι1Μ οοιιιωπιιτιιιιε 86 ιικιιιάιιιιιιιε , 616126

:ΜΜΜ νοε πω: Μια· νσΠι·ιιιιι ω ὸΙᾶαιιι εοοΙεΙἱειιιι εισσει·1οιι.

πω, Μπαμ· 86 νοοει: Ροι·εωμοι·ι6 (ΡΘΦωκ61° δέ 00ΠΠΠ2

@τι _ οΡΡοίἰτοιω , Β οιιι Βιοι·ιιιτ οοιιτιο. οΙ66Ηοοεπι δέ οΙο.

.&ιιπι Ρι·εεάΙ&ο8_, 86 Ριιο!ιοο δ( κι εοιιει·ιιΙι ιι: €6οΙοΠει Ρι·:ι:.

6Ιι&ει οιιιτιοε 86 Πι18ιΠο5_, Πω 6ιΠοιιιά σωμα οΙε6Ηοιιοτη δ;

6Ιοδιιιπι μ·ατόι&οε 6Ποει·ο θα .ομιοηοτο νοΙιι€τιιιπ "οτ ἱΡίΞ

6:οι·ειττι ιιοΒιε [αι εοτιιιιιιπειτιἰε ἐι ιιοΒιε Πι Με 132160 άφω

ιτειιιό1ε ιο οι:ι:ΙεΠ:ι ΜΜΜ Μειι·ιιιιι 86: ()ειιιό:ι ηοΠι·α: όιοατ.

Ιἱε Τιιι·οοοιιΠε ειό ώμο Μ:ιι·ειε Ροίὶ ιιιίΒιιιε ΓοίἙιιιπ 6οπίοοι·ει,

6οιπιε θα οι·ίε (Πιι·ιίΠ εοτομιεειιιτ 8 Π Μι εισάιόοήιπ ω

ιτει·οΙΤο , ιΕ8:ιιτι 86 ομοοΗτιιιι οιιι6ιιιιηιιο ό16ειο 86 ο μ).

απο νοΙιιοι·ιιιτ :οικω εΙ66Ειδιιο.ιιι 86 εΙε:&ιιιιι μπώ 085

86 Κιμ: Εμ: , μακ ῇιιίὶἰτἰ:ι μαι” Ρι·οοείΤιιιιιε : οιιοε άιεπι

86 Ιοει1ττιπά Ιιο62 ἰμἱε 86 εαυτο αιι!Ηκτ 86 οτιπιἱΒιιε, μια.

:πιο ἱιποτοίϊ ο 6614066 Ρι:εΓοιιιιιιιιι , μο ιει·ιιιιιιο Ρ6τθπ1το..

Με Ρκείἰἔἰιιιω 8 86 αἰειιιι αΠὶἔιιατιπιιε, 86 νοε ετιειπι ΡτεεΗ,

Βετο. Ιιιτοι·ιιπ οιίάοτιι 86 ετοιμο οιιιΙιΒοτ Ρι1ΒΗΕθ , 86ιιι εε.

ι;ει·ο.Ιϊ β 86 ειΠειε _, οι (ποια , μισά ΜΗ 6ΗέΗε εΠε 86 ἱοι:ο ι:οι11

μιι·ικι·υτιτ 86 Γε ομιοίυοι·ιιοτ 64.8 Ριετάιέι:ει. Νοε :ιό οοιιΕι·..

πιειιιόυπι νο! ιιιβι·τικιπάιιττι οΙεᾶὶοιιεττι 86 €ΙαϊΕιυπ Ρτειτὸἱ..

τάοε 86 οι” ἰιι 6Η&ο ιι€εο6ἱο, ω: με ετὶτ 9 Ρι·οεοόοππιι5 ,

οοιιιιιτ εΒί-οητἱα που οΒίΒιοτο 3 86 ἰμῖε ιιΙτ€τὶιιε που νοοειτιο,

°@ιο ίει&ο , 68116” Ιιττοι·ειε Π81ΙΙειτειε οι νείιι·οττι , μι· ομοια

μαειιιιΙΤι οποιο 6οιι:ι8ειὶτ_, 86 οιιιά ὶιιιὶ.© ίοι:ειιιιε ΠοϋΒ



π: Οποιοι οοιιιπιπ οπεοου.ιι·πο. πιο
. οιιιιιοπιιιιιιε ιι6ιεΙιτει· ιετωοοιιι. Βοιιιπι εειιε ΙιειΙΙο ιιοιιιο

έιε Μει·6ιο·ιι Ροίι: ΓείΒιιιο ΡεποεεοπειΠοιοιπι , οποσ ειιιβ

άπο πι. εεε. οι. - '

ΡΜιίιδΐισ ΓιτΕεήσ /εφσεω ο#:ἔίτισ›· βιπαικία.

ι οιππιΒιιε Επι: νιΓιιιιε- οιι€επιπ 6:ιιι·ι:ε Βοιεπίιε , ίε6ίε "οι

ποτε , Γοιιιτειο. Νονειιιι-ε οιιοδ. ιι€ιΙΙιιιο οΡΡεπΠιιιι οι Ε»

ποιοι. εοικιο Ριο:Γεοτιιιοι Ιιττει·οι·ιιιο , οιιιιιιιι ΡιοεΓεπτεε π;

Με ποιο:: Γιιπτ οππειπε ,ο επ @Ποιοι Γεια @οι ιπιοι·εΠισ

νεοετοΒιιε »οι $ιπιοοιο6Ιε ΙΚεεπεοεο ,ποιοι Ρει·ιιετιιι ιη

εεεΙεπο ΒοΙεπιἰ Ρτεοιηι:ειι , πιο ιοοιι6ιοτιιιο ιπ παει Ιιι:τει

Πε εοπτεοπιιο Γεειιπόιιπι Γιο τεποι·ειο πιο Βοπιιπιεο οπο'

Γειι:ιιτο Επειιιιιιιιο Βοτοιοι ιπιειιοι·ο ΒοιεπΓιε εεειειι:ε πω

το πιο πο: οιιΠΞε εκεειιτιοοι·άεοιτοε άειοοοπονιε ,Ρι·οιιτ τοπικ·

μι· τε οτιοπετο (πιο νιεοιιιι ε. οποιοι οΙιοε Γιιιιοπι 86Γιιπιιιο

Βιιδειειιτει ιπΓοιιοοτι. Ποτιιιπ ,ιείιε @πιο :απο ποίι:ι·ο:'.

«Με Ποπιιιιιεο Ρπωιειο , οποσ Βοιοιπι τοιΠεΓιπιο αποπο

σειιπιο ειιιοάιοεείιπιο.

 

ΜεΑιιιοπιιιι εοοι.εειο ποι.επειο
ρ ΒΡΙ8·ΤΟΓΙ..Αι | .

Άει Ρει:τιιπι οτεΙιιεΡιΓεοΡιιιπ Τιιτοπεπιεπιτ

ς .

@σοὶ »ια»έατιωι πιο εκ:‹:ατἰοπἰ άΜιοπάα›·οπτ;

ν `· Εν ιιιιιιιι πο οι θιιι·ιιιο απο οι: Ι)οιοιπσ ποίιι·οϋοΣ Μ, ποια.

Τ · ιοιιιο ...ο οι·εΙιιειιιιεο οΤιιι·οπεπΠ πενοτι Γιο εοπεΙιοπι -

5ιιοοιι ιιε Κεοπειοεο , ]οζειππθ5 1$σοποιη Ρει·Ρετιιι ποιοι

οι εεειεΙιο οποιο, 86 Κοιιοοπιιε ιι: ΗΜ! , εορειιοπιιε πι.

!ιτι·νιεπο εοπεΙι:ε Οτιι6:ιιιι6ι , 6ιποτιιειιι εεειείιο ι.)οιεπΓι πια-

πιοι·οιο , απο Γιιι ΙιιιιοιΙι ι:εεοπιιοεπάοτιοπε όενοτοπι οοεο

οιεπποιο :ιο ι·ενει·επτιοιιι 6ιεΒιτοιο , τοιοπιιοτο Ρέιτιιι.

Νοτιιιο πε νειιι·ιε Κενει·επόπ Ροτει·πιποι:ι ,. πιο Ιιττει·οο·

νειιι~οε Γοποοιο 86 τεοοι·ειο ιπΡι·οΚιι 1:08 οοιιιιιιεπιειο , εΙιε'

Βοιοιιιιεο ΡοΡ6 Γείιιιπι Ρεπτεεοίιεε οι·ιιιοι , νιάειιεει: υπο-

ιιεειιοο εΙιε ιοεπιιε ιιιιιι ιιιο·οπτιε ποιοι Ρι·οεΓεπτοτοε οποιο

1ιτει· ι·εεεΡιΠε , 86 οιο ιποεπ2 πιιδοπιπτει· Ρι·ιπιοιο οιοτιο-

.οεπι86επιιιοΙοιιι ποιο ,ι ιο οποιο ΡιπεΓοιοο Ποέεέιιιιι εφια
ο - ιι»



στα .πιτιωι°ει°τι1ι #· Υ61ΓΚ τικ ε::

Εεε; αεΓεπειΒιιε φαω· ΡΙιιτιπιπειιιί8ειπ εεεΙε5.ειεοποπέει.ε;

εει.ρε πω. 86 εΙει·ιειε, εε -ΡοπιιΙι ΡτοΡτε1° άινιπιιπι οΠ·ιειοπι

ὶΒιἀεπι ε.πάιεπόι εοριοΐει ιππιτίειιε!ιπε εοπ8ι·εμε:ι , .ε:ιίε!εω

άε νει·Βο σε νει·Βιιιπ Ρετ ]οΙι:.ιππεπι Βάια εΙει·ιεπιπ Νοτε

88101 επωιεπιπ ιπίι·ειΓει·ιΡεπιπ Ιε8ἰ` ΓεειίΤε , 86 ΡοΒιποάπιτι

εε νεπει·εΙοιΙειπ 86 εΠίειετιιιπ νιι·ιιπι ΟεπτοτεΙτι ὸιᾶειε:Βο°:

επΠε εεεΙείιεε Ιιπειιο. πιοτει:πο. εΧροΓιιίΙ`ε . 86.ιιιιΒΙιεειΠε; .

86 εό.εποειει:ιτπ οπιπιππι Ροιἀειπ ειΠὶίὶεπειιιιπ , μου: ιπε!ιι.ιΙ

£επ Ροεπιπιιιε , ό.εάπιπΠει 86 πατε. ·ί:οτιπε.τ11 86 εε.ποι·ειπ

εσ.ι·ιιπιάειπ εοπτεπτει ιπ ειΓάεπι Ιιτεειιε εκεειιτιοπι .ιεοιπιι

άεπι:ιπάεΙΤε.- Τεποι· νει·ο εὶιέὶειτιιπι Ιιεεει·ειι·ιιτπ νεΠι·ει.ι·ιιπι

ίεπι.ιιτιιι· ἱπ πιιπε πιοεΙιιιιι. Ρεετιιε Ρει·τπιίΠοπε ὸινιπο. :ιι·επιε;

- ΡΠεοΡιιε Τιιι·οπεπίιε ε!ιΙεέείε ποΒιε πι (ΠιιιΠο εειΡεΙΙοπο

Βιιτε1τσ, @ο ιστήσιοι·ει. Ετ Εεεε Ραεεεπιτετι νείετα νεπετεπεὶἱ

ΕεπιΕεοπ·ιιιε Ρετ Ρτεείεπτεε Ιιττει·ειε , ΠειΙΙιε.ΠειΙΙ:ιειε πωπω,

υπο. ειιπι @πο 86ΓιιΜετιΡειοπιβιιε Νοτειι·ιοι·ιιπι ΡιιΒΙιεοι·ιιπι

Πεπειεειε. Α&ει Βιει·ιιπε πω: όιε Ι)οιπιπιεει Ρι·εε.ιι&ει ,· ειππο

ειιιΓεΙεπι Μ. εεε. κι.. ιπάιέειοπε ο8:ο.νει, Ροπιιθαιτιιε δω

&ΠΠιτιι ειπε :ιο Ποιπιπι ποίιιι Ποιπιπι Β. 6Ηνιπο. μονι

άεπειιι. μια ειιιοάεειιπι ειππο (απο. ΡιπίεπειΒιιε ·πι:ιειθείε

Μεττ112ο 1.688: εο.πιοι·ε $ 1οΙιει.ππε ‹1ε νι11ω ΓεΙιοΙειΡιιεο ,

Κειάιιιίο ΜειΠετι , ]οπειππε όε δεΡιΒιιε , Η1180Ι1θάε Βαζω ,

Ει·πο.πόο πε οτε , Τιμ θο.ΙΙι , Ηεπτιεο ειε Τιιι·τι|:ιιιε , απο

πιειε 1)οΙεπεε εεεΙεΠεε ]οπ:ι.ππε 11επιιιπάι , ]οπιιππε 63ιΙΙε.ν,

ΕΜ ΜιεΙιο.εΙιε ΡιεεΒγτει·ιε , πιειειΠειε ΑΙοπο άε νιιΠε , Μ..

ε!ιο.ιόο ε!ε ΡειΡΡει·ιο. ειιι·ο.ι:ιε ΠοΙεπΐιΒιιιι εάνοεοτιε , Μει·τιπο

ε!ενο.!!ε εΙει·ιειε , ]ο!ιο.ππε Βοπεει·ι·οπει. 3 Μιεπειειε ΤΙπιἰε_,

Ηο.πιοπε ό.ε Μεττ8. 7 86 ΡΙιιι·ιΒιιε .πιο τεΙΗΒιιε :κι πω: ΓΡε.

ΩιαΙιεει· ιοεοειε 86 νοεειειε.Εε ε<ὅο ]οποππεε εοΙιε-εΙετιειιε ΜειεΙονιεπΠε όιοεεΠε

οι·ιπιιόιιε Νοε:ιτιιιε οιιθεοι·ιτατε ιτπΡει·ιειΙι ιιΒΙιειιε , εΠε Βο_

ιπιπιεει ΡιεεΓεπτειιοπι Ιιττει·ειι·πιπ 3 ποιο. , 00ο, Ιεάιιι·εε πω·

πιεία&.ε , Ιιπειιιε ιπειτειπαε ειιΡοίἱτιοπι , ΡιιΕοΙιειε εκιεεπτἰοπἰ

όιέΙ:ειι·πιπ Ιιτι:ει·ειι·ιιπ·ι, ιπεπΓε, ιπειιαιωιε, ΡοπειΕεατιι,ιιπο.

ι:ιιπι τείειΒιιε ωΡωειιΡω , 86Νοτειι·ιο ΓΡεεισ.ιιι:ει· νοι:ειτιε δε:

α·οΞετιε , Ρι·εείεπε οι ε 86ιποπιι Ρι·οοι·ιο. ιπ επ. πω: Γει·ιΡΠ _,

86 ιπ ΡιιΒΙιεο.ιπ Γοιι·πειπι ι·εειεει , ιπεοπιιε Πεπο ΓοΙιτο:ΠΒιιια

Μ , ι·εειιιιΕεπε 86 τοεατιιε. ί)οπΠ;ειε εε ιπεεΗ.ιπεο. ιπ νει·Βο



ΙΝ 'ΟΑΠΒΑ 150ΕΕΝειε ἘΡῖ8ΟΟΡἈΤΠ8. ει:

δ

6σηΒοώ:1ΡΡτοβο 86 νοΙο σιωπή ποςειΔΓυΓΡὶεΙοιπΙε αιι·ετε.· ···

° Ετ 080 Ενε:οι:ε ]ιιΗοτὶ 3 εΙετάει:ε ΌοΙεηΠω, ΡυΒΙὶειιε Πω

Ρει·ΜΗ ειιθ:οΗτατε Νοτειτἱι:ε $ οΠε , Μπα 5 Ιοεο , Ρτ2ίἔ11τε1τἰο;

:Η .Πττοται·υπι , ΙεόΕι:ι·τε ?πάτε Ρα· Νοτειτἰιιω ίιιΡω. Γοι·ἰΡτωιπ

ΙΙη$υωππο.τετη:ε 6ΧΡοίὶτἰοιή Επι· εαιποι·ετιπ Γι:Ρι·ει [ει·ΙΡωττι ,

.δι ΡιιΒΗαι: €Χίἐειιτὶοηἰ , ι·οοκιΓε , Ιι·κΠ6Ηοπε , Ροπτέδεατιι οπο.

αυτι Νοτ2τΠε 88 τ6Μοοε ΚΨΜ ΓετΩΡτΙε πιο (ιιΒοι·ΙΡΗ, ΠΒτιο

πιω ΓοΙ1το Με ΡιιΒΙπ:ιπ:ι ΙΒΜιιωεωτι1ω @Παω , 8: ΗΜ!.

ΑΡΡοίω το88.τι15. - Δ

 

ΒΕΝεοιοτι _ Α Ρ κε χ”

ΑεΙ Ρεαυτο ειτοΜεΡἰἴεοΡυτη ΤιιτοιιειιίΕττι.

' 12:1ΐέκατακι εΡῇοΡατιιΜ Βοίο·πβ·ω Ηεπ»·ίσο έ: Βο[ω ία·πιπι

·· Ψ σοπῇὅπατ.

Ι Ε κ ει: ι 61· ο ε €ΡὶΓσοΡι1ε $ετνι1ε 8€τνοτι1π1 Βοἰνεηει·ει- ΑΠ. 134_α

- ΜΗ ΜΗ .... .. ωεΙι1εΡὶΓεοΡο Τυτοποιαδ , ΓειΙατεπι 86

8Ρ0Πο|ὶ£2.Μ ΒειιεὸἰέΗοηειπ. .

κ· Αά ειιπωΙιιττι των: οεὸὶτ ΓειΙιπἰε 8: άστα , Π Ρ€ι·ί-οι10.ε α»

κ:ΙεΠαΠ:Μιε, ΡτπΓ€ττἰττι ΡοτπΗἱαιΙἰ ὸὶεὅιπἰτατε ι·εεάάτειε -, ώ.

.νΙιπε.Ρι·οΡὶτὶετΙοιπΙ`ε Ιοτιπω , οΡΡοττιιιπὶ ζω: ΔΗΜ ΓενοΗ::

@ασε Ρτοί€ε1ι1ε1τἱ8. Νι1Ρ€τ ίἶςυὶάιῖΜ εεε εΠα ΠοΙεηΙὶε μι·

οΒἰτυπ1 Βοι12 τιπεπποτἱεε_]ο ΗΑΝΝιε €ΡὶἴεοΡἰΒοΙ€ι1ίἱε, ΦΠ

5η ΗΜ ΡαττὶΒιιε :Μπα οΙειιΠτ ©Χττ€111ΜΠ , ΡειΙἘοτἰε ΓοΙειτΙο

ὸείὶΙ:υτα _ ὸ1Ιο6Η ΕΠΙ ΟειΡ1ωΙιιω ο]ιιΓάεω ει:οΙοΠω νοηει·ει..

ΜΙεττο ίι·ει;ι·εω οοίϊι·ιπιπ ΗΕΝ ιικευΜ εΡἰΓοοΡωπ ΒοΙεΠ..

[στο , τυπο ει·ΦωσΙΜεοπικτ1 ἰΡίἱι1ε εα:ΙεΠα, ω ὸἰαοοιπαιτιιε

οι·ὸὶι·ιε εοΜΗωτιιω , 1η ΒοΙ€πἴ€ττ1 εμΓεοΡυττι εμού Ρ€ι· ΜΒ

Ρἰτειτἰουεω εΙΜιπιτπ εοηεοτὸἱτει· εΙε8ει·ι:ιπ , άΡΙθε1ιιε Μ Μ.
τ Πειτπὶειτπι ὸὶέὶοτηιπ (ΞεΡἰτιιΙἱ Βιήι1Ποοά1 εΙεᾶὶοπὶ εοΜεοΐι·.

διιΒΓεφεπτει· ειιπεττι -Νοε Βυ]ι1ΓΙΠοὁὶν8.€2.Εἱοϊ1€ 1ΡΠιιε σα:Ιε

Με ΠοΙεπΠε Με ἀἱἔηἰε τ€ΙετἰΒι1εὶτ1τ€ΙΙ€δΜ , £υΡἱ€Ωτ€ε 5ρίΐ

εα:ΙεΠεε τιοΠ;τεε οΡ€τατἰοτιἱε τΜοΠΕεπο Ρ6τΓοπο.ω Γοουτκὶυπι

απ ποίὶπιπι πωπω· Ρτ26€181°θ , ΡτονΠἰωεω 5ΡΠω πάο

.Βα: ΠοΙοηΓιε , αι κακά οι·όΙωτ1ο:Π 86 εΠΓΡοϋτ5οιή 11οΠ:τε: Μ;

αι1τιπιε ι·Βί-Βι·ναβόι1ΙΏ_.· Βεατι·ηειικε ει: τυπο Ξω·Ιτιιιτι 86 Με

ω: , Η Γεωε Βιμ: ]1ΒΡ€τ 8ιιοίειιω9πε,Ημεν1ε ειιέΙο:1φε



οτι τΑΏΤΑ·νΑΚΒΒ6°φ

το ,Γετεητοτ· 86 ἰεηοταητ€τ 6οιπτη86τει: οτι:οητο.ττ ,οΡΙΓεοΡιτε Ροί!τηοόιττη Β11]ιιίτηοάτ τείετνειττοιηε 86 6·οτο6Β

ΓοτΙΞιη τηίετιιε, οΒτττητττ οΙ6&τοηετη Β11]11Πηοότ ὰ το Ιοτ:τ 86

τηοττοΡο!τω.ηο Βιτ]ιιΓτηο6ἱὶ τοΓοτν:ιττοητε 86 άοετοττ ΐοτΠτο.π

ΓιτητΙττοτ· τηΓετο , οιι€Εοτττειτο τηειτοΡοΙτοο. 6οηθτττκιττ , τισ

τρΓοττι ΗεπιιτευΜ ΓυΜεοοεητετ , 'Μαιο πετηται Με: τη.

Α'

.ΌοΙοηΓοτη 6ΡτΓεοΡοτη Επι· το τοΙ6τναττοητε 86. 8α:τοττ μπώ

άἱᾶοτιιτη τυπο ατειτη· τοτΠτε1η τηΓ6τιττη 6οηΙ6:οτειττ 5. 86 ΡοΠ:

€οηδτιηεττοηετη ηιηιιίτηοάτ ειότητητΠ:τεττοητ ΓΡἱτὶτιιαΙτιτητ 86

τοηπΡοτο.Ιτιτη1 άτάκ €6:οΙοΐια: ΠοΙοηΠε τηεοΠὶτ , 86 ά6τητ:Ιο 6ἰσ

τοΓετνο.ττοηο 86 τὶεοτοτο Ρτα:81&τε αετι:ιτε εδεάτω 8Β 6ιότητ

ητΓεταττοηε 11ι1]11ίτηοόί οΙ61Ηττι: , 86 :τά Α οίϊοΙτοο.τη $θάθπ1Ζ

Ρ6τΓοηειΙττετ Π: 6οηίετεηε ,. ί·66τε ΡτοΡοιη ιήιιΓτηοάτ οΙοέΙ:ίω

Με , 6:οηδττηειττοητε ,. 86 6οηΓ66τωοητε η68οτηττη τη εοηΙἱ..

Ρεοττο 63οτειτη Νοοτετ δέ ταηάοιη, οτηττετιτε, Ποιτοττ οτόοιη:

Η ε τ: τι τ 6ο 6ΡτΓεοΡο εκ 6:Ι6&τοηο ΙιιττιτίτηοεΙτ 6οτηΡ6τεοετέ

τη ηοΠτει 86 Β·ειττιττη. ηοίὶτοτιττη Ρτο6ίοττττει , εκ τ:ετττε απάτη

ίΡοητε 86 Ποσο τοΠειτεινττ. Νοε φωτ Βιι]ιτΐτηοάί τοΕ8ττει

τίοηε 1'θΦΕΡΕ2 ,_ π! Ρτοντίὶοηοτη τΡω οεοΙοίηισ οοΙετετη δε.

δο!τοεττι Ρειτοτητε Γτιι6ϋτε τΠτοο τηοε:ηόοητετη εκ 6οττΠ8ετ:τη

τα , απο οοηοοτε!οτη 8τότοτιιτη τΡΙΞιτη Ηεπιιι απο Ντ»

8€ητἱι1τη νοΙιιητειτ€τη ,οττατιτ Με εΙτεττο. τοΙΗητοητο. , 902

Ποτ 8ο Πττοτωττττη Γετεηττει , ΒοηεΗτιτο τηοτ·ιττη δέ ντα τση

ηοι·ΓττΙοηε ΙοικΙειοτΙτ , τττο.τοτττο.το οοττΠΙττ ,Ρτοόεηττει , ΐρτττ...

τιταΙτητη86τετηΡοτο.Ιτιττη Ρι·οντάοηττα , 86 ει!ττε τηοΙττΡΙτετιτπι

ντττιττιιτη τηεττττε τοη1Βοητιττ τ ΡοΙἘ ἀοΙτΒετατἰοηετη Φ· (1112.ΠΙ

ΐιτρετ· Με οτιτη €ἱἰἔθΙΙ1 £ωττωτ Ι18.Βιιττηι18 8τΙΞΒοτττετη , άσο·

ΡοτΓοηει 6Π&τ Η#εΝιτ·τ οι ο τΓοοΡἱ ηοΒτε 86 @Με Γτ:ιτι·τοιτε

σο €ΧἰἔΒΩΕἱε1Μ ΙτιιῇιτΓτηο6ὶτ έτ)οτιττη τηετττοτοτη πω: το με»

1:2ϊΕΕ ΠοΙ6ηίἱ 6626318626., 8ο άτέΕοτιττη Γτειττιττη 6οηΠ το , ειτ

&οτττοτε ειοοΠοΗαι, Ρτοντοτητιτε; τΡΓιττη61ττο Ηετττττ:ιττη ΠΠ

Ρτα:ί·-οο1τττηε τη οΡτΓ6οριττη 86 Ροίϊ:οτετη _,_ειιτειτη 86 6ιάτηττ1τ.

Πτειττοηετη τΡΠιτε εεεΙοίΒιε ΠΜ :ετη τη ίοτττω:ο.ΙΙΒικ φωτο τη

κτηΡοτει!τβηε ΡΙοηεττο εοτητητττοτττοε , :το τηιιηιτε·6!τάο ΗεΠ6

..τ-τω τ:οη16οτεττοητε ροΗ:- 1τομτττηοατωττνωωεω 86 86ετε..

.Ριττη ὶτηΡοηίἰττη τ:ιττΗ6:ιητεε €κρτ6Π6: ,τη Μο οιττ 6τειτ 8τει.;

:Με , 86. Ιειτεττοτ Ρτα:τητει _ σοηθάοητοε Φ .(ΙΠΟά μαθω οι»

ο 666:16Γτο. μη· Φώτο· Ηοττττοτ €ΡαξΣοΕ6 τηάυί6ττο: 86 απ..



'ΙΝ ΟΑΠΒΑ ΏΟΕΕΝδΠ ΕΡΙ$ΠΟΡΑΤΠ8. ει;

4___

ᾶπωΐΡεᾶὶοηἰε Β·ιιέΒιοΓιιτπ Π:ιιόωτπ :φαω ιιεΙΗπει· , 8: |ί)τοβ

τΡει·ε , σΙΜΒετιιτ _ ω: Πι ε1ίεΙαι·ι ἴΡὶι·ὶτιιαΙἐΒι1ε δέ τοπ1Ροι·αΗ ιτε .

ΞΙ1&οτ8 Βοκιπτιο , @εκει ΓιιΓο1ΡΙα 1ιια·εωειιτε. Παω Ιαιηιιο,

πι: Μαη €ΡὶΪΦοΡι1ε πι οοωτπ1Πα ΕΜ €£0Ι€ίἱα: Ρι·εεά1&ο. απο.

ἔπε1Ιὶυε ΡτοΗσότε νειΙαιτ, απ” Βινοι· ΠΜ εΙΤε ποΓαιτιιι· μα.

.πωπω ο Ροπιιιιωθ Ϊτετ€τ11ὶτετ€Μ τιιο.πι τοξειιτιω, αποπο

ωικ , 8: οττπωιιι·ωτοοτε , μη· εΡοίὶο-Ιὶεει τι 1ίαηπει ππω

.ά.ει.ι:τεε,, φειτειιιιε ευτιιἀεω €ΡὶΓοοΡιιιτι , 8: εοππωΙΠαω Πω

εεεΙοίὶεπι Βο.Βοηε Ριτο ποίὶτα 86 ήιιΓόεττι Γεώ: 1°θΥΒ1°ΟΠΗ2.

Ρι·οσιαΠιιε €οκιππ0ηόειτοε σ 1η ειωΡΜπεΙΙε 8: οοι·ιΓει·νο.ιπάΙε

,ω ιι: Γιιὶεθ Πε απο τυἰ_£2νοτὶ5 Ρτιείἰὸἱο Ρτοίεεμετὶε 3 ειπα!

Ξ Ω μι· Με ευκ1Πιιω ετο.εκε Γε Ρο$1: πι £οτ11π1ὶίΪο ΗΜ εῇιιίζ

εαπ εεοΙεΓια: τε81ω1ικ υτΠωε €κ€τσετε 3 :αμε όΜπαπ1 ΜΙ

ίἔτἰσοτὸὶππ1 πο [0ὸἱε ιήιιίοΙεπι ΒεπενοΙαιε1ειω €Χὶι1€ἰ€ νειΙεπ

ατΙει·Ιυε Ρ:οτιπει·οι·ἱ. 1)ειτωτι Αν1ηἰοιπ: νΙῇ. ω.Ισιάειε Νονεκτι

ὑτΒ, ΡοτιτΜεάτω τιοΠ:ι·1 εστω Γεκτο.

Ησέΐεπικ @Η ·υα»·ία ίπ εαπ/ὰ 13ο!ωβ.σ ορΦ0ΜΜ4 ο @ΗΜ #8

ἱἱἱκβααπάαυι οι:ώ·βο ακτίμαυι ίπ είσδΐίοπε φΦοροπσπι β/7-›·α α·

υπο»·ωπ , αἱ: Μετυοροωαπα ·ωιωκτε , άΦφίίπ4Μ › βΜαΡ:# ω Μ.

οβ δω!!ωσι £ικϋ Ραμ: ΙΙΙ. (9 ορφο!α»ι εεώ·βο Ζωπα:ιβε α!

£αρϊκίκω εα:Ιυβα: Χοτουσαέεπιβ.σ..

 

ΒΠΙ..ΕΑ Ι.ΠΟΙΙ ΡΑΡΖΕ ΙΙΙ;

Αά ΩειΡἰτιιΙιπιι η α:οΙοθεε Κοτοωο.8επΠε.

ΕΠ ε ι ο ε εΡᾶΓεοΡιιε $ει·νιιε 5ει·νοι·ωπ Βεἰ ,ὁἰΙε&ἰε.ΕΙἑξ:

4 Κ. άεαιηο δΙ. εειΡὶτιιΙο Β.οτοπ1. $8111$εω δί θ-ΡοαοΙ1ς2ω

ΒειπσάΜξΗοηεω. _

δίἔπὶ5€ειτ1τἰΒι1ε άΙΙ66Ηε ΗΜ ι1οίὶτἰ5·(ἶειΡἱτι1Ιο ΟοηίΒιητιεπ.;

Βε εα:ΙΦΠειτ ωτοΙΙεκ1ωιιε 9ιιοά ειιτι1 άΗε&ιιτο ΠΗιππ οοί'οι·ιιπ1

νν. ά8σεωιπω φετπό2.ιτι Βα]οσ€τείετιπ εειποτιὶοε 8: εοιπεςι·

ό1τ:ι· εΙ·ε8ᾶΠ`ετ ω εΡ1ίω υπο , έ. Μπα πιετποι·1:ε Κ. :Μάνα

ΡἰΚοΡο νοίὶι·ο σ εΙε6Ηο Με ίοΙεωτι1τει· εοι·ιβτωειτα , Ρου

εστο.:ἰοι1ἰ τετωὶτιιιε είἱῖἔτιετιιε. ω Μπει·ιω ειι·οβιοριίςω

Ριιε , Παπ ΌοπιΙτιο ΡΙειειιὶτ εΙ1επι οΙο.ι1Πι: εκτκ·εωιπο [δέ Μ.

ίαΒ οεαιΓιιπι Μα 11011 Με μενω όΙΓΡοικ!Ιο [εοοίες:ειτιο Μ.

@εποε εΡε (Μετα ' ωπι Κ:: πιω δ: σ.ωΡΙωε μπ1όιέϊ:9 “ΜΒ



δ

τη. Α Ο Τ' Α. ν Α Κ Ι Α

Για ΡαΓιοταιι τιιαιιΓει·ιτ Ρτονι6ιετιεια τΙείιιτιιτα. Πιιιιε ειιιοιιιαιι1

ιιιοτα τταιιιτ αει Γε Ρετιειιιιιιτι , ειιΓετετιοιιι νείιι·αε Ρετ αιΡο

ΡεοΙιεα Γει·ιτιτα τιιαιι6ιατιιιιε αταιιε ρταεειιιιιιιιιε , αιιατειιιιε Η

τα» ιτα Γε ιιαΒετ , Γιιι:ΓταΒατιειε αΡιτεοΡιι ατι τνειι:ταιιι εεεΙε

ιιατιι εοιινοεατιε , Ρτ:ιεΓατο εΙε61ιο “Με αιιιιτιιιτατε, τιιιιτιο.

ιιε 86α ΡεΙΙαι:ιοιιε τεττιοτα , τιιιιτιιιε Γαειατιε εοιι&ετατιοιιια
Π ιιιιΡειι ι :Πα εισαι ΡΙειιιι:ιιτιιτιεττι οιιιειι ΡοτιτιιιεαΙιε ατιειι

τικ , εοιιιτιιιΠ`ο Μαι εκει , Γαεταπιετιτα μια Γαιιιιατια ιτιι

τιιιι:τατε, 86 τατιι ιτι οτειιτιατιοτιε εΙετιεοτιιπι 6ιιιαπι ιιι (και.

εατιοιιε εεεΙειιατιιιιι 5 86 αιιιε τιιιοε ατι ειιιΓεοΡιιτιι Γοιιιτιι τεΓ

Ριειιιιιτ , Δω Γιιετιτ ιιεεειΓατιιιιτι , Ρτονιι:ιετε. Πακετα νεται,

8. Και, Μαιι.

τ~ζ-~

ΕΡιεΤοιΑ Ε 6:ετεευε ιιΕΜιεΝειε

Αα ΚοτοττιαεειιΓεττι.

ν Ιτιε νειιεταΒιΙιΒιιε δέ αιιιιεια ιιι 6:1ιτιιιο ειιατιΠιιιιιε Κ.1)εε

εαιιο , τοτιαιιε Κοτοιιιααειιιιε @και θαΡιτιιιο Μ.Ρταεῷ

Ροιιτιια , Β. Πεεαιιιιε,Ρ. Πατιτοτ _ εετει·ιτιιιε ιωιιαΠω εεειεΙια:

Γτατι·εε ΓαΙιιτειιι,86 Ρι·οττιρτιιιτι ιιι ίιτιεετα ειιιεότιιιιιε οΒιετιιιιιιτιι,

ΚεειιττειιτιΒιιε Ιιττετια νειιτια αει πω Ρατειιτιιιιια εστι..

Γιιτατιοιιι νεΓιταε τιοΒιε Ροττεέιατ 6ιιιαιιτιιιιι α‹ι οσε α».

έτει: αιαΓοιιιτατιι α6ιιιιιιετιιιια ι·ειιιοιιιιοιιειιι : 5ειΙιεει: τιιιοςι
α ,ιναεαιιτε Γετιε ιιοΠετα τιιεττοΡοιιταιια 7 αιιαιια ειιιΓεοΡαιια

εεειείια Ρι·ονιιιειω Κετιιειιίιε Πιο νιαιιατα Ραίιοτε αι) εα6ιεπι

εεειείια εΙεέΕιιττι ιιοιαιε ΡταεΓειιτανετιτ , ει: αρΡτοΒατα σοι»

Γιιετιιιιιτιε Με αιιτιιιιιια τετιιΡοτιΒιιε οιιτειιτα , εοιιιιι·τιιαιιιιια,

86 ειιιΓεοΡοα ΓοΓΓιαααιιεοε ατι εοιιΓεετατιοτιειτι ειπε εειεΒται;,

ειαιτι εοιινοεαττιιιε.(ξι_οτι ιιι ειεέτιοιιε 86 εοιιΓεετατιοτιε Β.Ρα.

τω; Θ. ΩατιιαιαιιιιειιΠε ιιιιτιε αΡιττοΡι Γεειιιιιιαειιιιιε εοιιΓεετα

τισ ειιιιι ατι τετιιΡιια είιετ Ρι·οτοεατα ,° ΡτοΡτεταιιοΓάαιιι τω;

τατιτεε ατι Γε‹ιε τιοΓιτα ναεαιιτε εεΙειιτατι 6ιεΒετετ, 86 6ιιιι6ι εΠει:

Γαειειιόιιιιι ΓιΡει· εο εοτιίιιιιιιΙΤετιτ $ε6ιετιι ΑΡσίιοιιεαπι. Πο

ιιιιιιιιε ΡαΡα 6ιιιΒιτατιοιιεττι εοτιιιιι Γτινοιαιιι 86 τιιιαίιιιιιιιαπι

ι·ειιιιτατια, τεΓετιιπο Πιο ιιοΒιε τιιατικιανιτ, αιιοει"εοτινοεατια Γαβ

ΓταΒατιειε εΡιΓεοΡιε ατι ιιιιιτιιιε εοτιΓεετατιοτιιε Ρτο 6ιιέιο Ι)ο

πιιιιο εΡιΓεοΡο ιιιι ρειιτιειιτιιιτιι , ιιοτι οΒΓιατιτε εο αιιοτι εεειεα

Φ .ιιοίιτα τιιιιε ΡαΓιοτειιι ιιοτι .ιιαιιετετ , Ρτοεετιετετιιιια. .ι
ε ε· εοΝειι.ια
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ΈτιοΝειιιΔ κοιιιιΔ;

ἔοιαειιιυΜ ΑΜ ιιοΝοιμαΜ νιιι.ΑΜ

- σεΙε!:ιι·ειτατιι_ια 8ι·ειτιο.πι ιτιοαειειιοι·αιτι ΑιιιίοιετιΠαιιι

ειάνει·ί_αε εΡιἴεοΡαπι ΟειιοταειαετιΓειιι. ἱ

 

.ΙΝΩΙΡΙΤ ΡΙΝνΙΙ.Ε01ΠΜ 8ΑΝΩΤ011ΠΜ 1)11Δ5ΕΙΙ.ΠΜ ΜΟΒ

ιιοΝοιιυια νιω.ΑΜ εοΝειι:ισινι εει.ειιιωιατισια.

  

Ν ιιοιιιιιιε [απιιιιειε 8: ιαεοιαιΡατει.οιΙ15 εΙειιιειιι:ιαμ

ειόοτειαάεε Γει!ιεεε δε ιαεοπι ΜΜΜ Τι·ιαιτο.:ιε.

Δ (Μπι αεωωιαι εοανετιταε έξετει·ιιο. Γοειετιιε νε

- Α αει·ειΒΞΙιααι ΡεικΓα!απι ΒοιιοΠαιιι αα:ιιιιιιιετιι τα

_ε::Ιιιβετει:Ρι·εΓεατιαιτι , νοεειτιοιιε ιιιειΒιιι ειτοιιε οπιιοόοιιΞ

α·εΒιε Γε:εαιΠἱττιι Κ Α ε. ο ι. ι ι ειιιι:ιο Ιτιωι·ι·ι:ιτιοαιε Βοιιιιτιιαι:

Βοοε:ι.ν. ιιιάι&ιοι·ιε Ρι:ιιιιο.., ι·ε8αι ετι:ιττι τιιειτιοεεει,Αιι€α.

  

  

252 £ἱαα ετατιιρειιται αιτοιωμα ν ααα Γειει·οι·ατιι ΡιεεΓεατιιιιιι

`ειαειΙΗτατιι ιοι.αετιι βοκτα: οιΒιι:ιειο εοαΓει·εοαει , 8: Βάι.

3Εξοι·ιαιεε_ ΗΜ εοαΙειωια Ρι·ιΜτιαπι 86 αεεεΠ?ω·ιαιιι οπϋαετιι

_μεΙενειιόο. ι οιιταΙιε Γείε εοταιτι Ρατετα:ιε 8: ΡιιίΒιιισε εοιιΙειε

τβοιιι οπιιω5 ιιιοαο.Π;ιει εαζταε , εε Ηο.ταε ειαΙΗεπι Ρι·οὐ”εΠῖοι

_ὶιἱε 1ΡΓοι·ατα 3αιεΙειιι καποιοι ΡειΠοιαΙι ΓοΙειειο ΓαΒνεΙιειιἀ:ι,

:με εοαΓονεα ειι·ε!ιειο, :με αι1οιιάσ.ιιι οι ΡειαιΒαε νιι·ται:ε

οινιασ. Ρτοιιιαι€ετε εεΠοιαιε ι ω μια ιιααε ετιιει·8ειιτιαιτι

_28πιρεθειταττι ΡτοεεΠιε ειτει·ιαι , πάει το Ροιταειαειιρ1εο1Η

ιιειαθειειο ίαΒιεεαε, ορτ:ιει Ιιτεο:1ε οαιετειι=ι.ειεΙιτε Ποπ μι.

πιο”, Ηαιαε @Και ιιιΡειτατιοιιιε ατιΙιτετεε , δ: εοανεαιετιτεε

Ρι·ο :εαιΡοι+ε αεεείΒιαόιιιεεϊ εαιτι εΗἰεειειαε Ρεττω&ειεε, 8ε

ετα: ΓοΙει·τι εαι·ο. ΟΙιι·ιΙΗ Γεετιιαν;ιπιιιιε :κι εΠεόΙ:ατιι αίαιιε

@απο Γκε: εοανειιταε οΡτειτετ εΕΕεπε : Κ ο ι κ .Α ι ο ο Μ τα

Η ιοιιιε ::αΙτα δΕ Με πιειατο νεαει·ειοιΙεπι , ειοειτι Βιετο εστι.

ει ιο ειπα αα1Βαίααπι αΙ1ιαβαδότο.τιε θεου. :ενεεει€ίαιε Μαη,

κ ° ε

πανι. ιιιτει· εεεετει ναται:ατιι πιατα @Παω πιειι:ι·ιε εεεΙε. ι
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Ι

τῶι” ι·εΠεΙειπεπι , εεεπΠε εοπιωΗΠ ΗΜ Φα:τ10Βϋ Ρίί Ρατι·ίε

δ: Ρι·ετὶοίἰ εοπἶεΠ-οτἰ5Ωἴιε1τὶΙε6ἱηεοπνεηἱεπτἰΜ , 86 Βειττιιπ1

1η απ. εοιιΙἱΙἙειπὶιιιτι οΡΡι·εΠῖοηεε , 8: εειΙειωΙτατιιτυ ειωιἱετιι

κΠιπεε , Ρειιόίο Βι·εεΙε εοτπι·εὸΙτἱ ΙειεηωεΜἰἰ ·ίετωοπε ΡτοΓε.

ςιιὶ 0 ΒτενΙτε.έφε Για ΪετΜο©ὶΜΕὶοι1ἰε ει!Ιος1ιπο.. ΡυοωΙὶε

ε ΡτεεεεΡτἰοπεε τεἔυιπεετΒοιἱεοτιιΜ οττΙιοάοκοι·υιπ ΓιιΡι:ε. 4

βετο πιοπείὶει·ἰο εοκιΙο.τειε Ρι·ο Πεἰ οιιπιἰΡοτετιτ1ε 8.ιτ1οτε , β;

ίαο&οτιιττι νειπετειτὶοηε, ίΒΙε1ιιε εοτιίἰΡεειπὶιιω πποηειεΙιοτιιπι

1°ει11οτ8..δΕ ωεοηειιΠα ΊιιἰετεΞ (1ικιΙπετ ΜειπΜεπι ττιοιιο.ίΙε

:Μπι Ρετ ί-ικ:εείΕοπεε τετπΡοτυπι ὶΙΙυΗτὶιιπ1 τε8ιπτι Ιπεπιιι..

απτειτιιω επιιΙοε 8: &ειιι·πετεε Ρει·εεΡεπτε @σώσε Μπι Κκε

ι:εΙΤιι , ὁὶνὶτιο. Μ Ρι·ον3ε!ειπε-εΙεωεπω. , ΪειΙι1Βτὶ δ: ε1Εεειά

αι·ειιιπτε Ιι:ιέΕειιιιε όθ811θ1°π. ΙΡΙἰε ετ1σ.ιπ εΗΒεκπ ΡτιεεεΡτΙο

ΜΒιιε πόηεκυττ1 ῇιιίὶε ό: :ειεἰοιπεΒΙΙΙ:ει· Ιιπει·ειτ, ιιτ τποκι:ιςΜ
ε έσα» :Π&τε εοωἔτεἔατἱοηἰε τεἔιιὶειτἰε ΡτοΡοίἱτἰ &ιιάΙο εοι1.

παπά , ίιιΒ ηοππο. Βεεια Βωπευιετι Μακ σττιοωτίω

=νΙνεπτεε , ει: Ρι·σΡι·Ια εοωἔιεεειεἰοτιε ΠΜ εΙ18ειπώ ειΒΒ8.τετει

@Με ΜΙυεο.ιιτ,, Ιάεεωκιω 8: ΕειειιΙτατεπι τ κιεωΡε ι1τ (ΜΒΜ

το: ιιιπιπ11 18: ειο.1τπο. οπο. ιιεεεΠΞιι·Ιο εΓΕ ΙιαΒειπάο., Ρεττί ΓΡΞμ.

αὶτειΗ απο εοι·άσ. εΙιιειω εοι·ροτε. Γιιωειπεε , ]ι:Βο ετἰειω

(ΪΒτΞίἱἱ ΐιιεινὶ 86 οιπει·ἰ ΙενΗΕτΠο εοΠο. (απιτΜττευτεε , @Με

ιΠειπί:ε Μαιο ὁενΙιπέΕὶ ο ὸἰΓεειιιτ ΡειττΙε ΓΡὶτΙτο.Μ Γε ίἱιειςιιε

ι:οτωΜει:ει·ε, Ρτεετε:εο. Μι·ιιτπι ΡτεεεεΡτἱοΩυι11 ὶττυΡτἰοηεε;

8: νὶοΙεπτὶΙἱῖτιπιε ιιοτιιτπάειω ἰηίἱὶηᾶιι ΞΡΕιιε Ιοί:ε&ίοηεε··

ειΠεεεοπιιω ΓυΒάε3ε @Η ΡοΠεΙὶἱοιιὶε ΡτοΡεπεΞάεω επεσε.

Ωεπιιππ ε!εΒει·ε ΓαΒ]ὶ€ἱ ΜΜ ΏΙι1οιπειωεκ , Ρτωποωἱηετικ

ω: νεηεταΒὶΗε Κο.1ιΜάιισ σ.ΒΒο. εν1άετιτὶΙΙὶππΙε ἰιπὶππινἱτ:

απο ΒΙΒΗ Βοι·ωτι πάει ό: Επεσε ΜΜΜ εοπΕι·ωσ.τΙοηεε Ρι·εν:Ιζ

ττἱΡτεε εοτιτἱιιεπιπ 3 τω Ροτἰι1ε εεε Ιοτει·άίεο.ιπ , ειτπΡιπεπτ.

›86 ὶηΙιΙΒεειπ. (1ιιο.Ρι·«›Ρτει· Ρτεεἀἰᾶοτι1ω Βεο.τοι·ιιπι ΜΜΜ

Δ:ιιπ1 ιιτιειωωἱτω μή ειΠ`ειπίιι , εΌωπιιιι1Ι φαμε νοτο τα;

Σταθ:ε1ιπ , 8: ι·εειιΙεώε αιιᾶοτὶτειτἰε δ6·1°ΒΒΒε εοΙΙετΙοιιὶε ει::

τοττοΒοωτἐοηἰε εεΡω οοικοπΗ :εΊιιἰτεε55 νΙΒοι·ε ΙὶΒι·ο παω:

ειέΙ:ει . . .. .. .Γε Ρι·πόΙθ:ο. Ι:ΜΠπιοι·ιιιπ :φωσ ία11&ει·: ι·εΙ1εω.

Με Ρειττειτει “πω” εΙε :ε1ει:ο ἱη:ειτιει·ετο. πωπω μπαι.

τω!. Ηε νετο Με ειΠε1ιιο εοι·ιιτιιόετο Ρειτι·ιαπι ΙΞιει·οΓεικι&:ι ω.

η 'Γκε εκΒἰβεωιιε Μίκα. Μ: ΜἱΓεεΠιιιεἰε ερΜοΙαπω ό: όί1:Ιοπισ.κιιπι , ΜΗΝ!

"Πεεοϋειτἰ › λιιάονέεἱ ΡΗ 6: ΟποΙἱ (ΣιιΜ.
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@παο οιιΓιι ιειοειοι·ιο οεει·ειιι ΡιοτΓιιπιοτιιι· , πειιιιε ποιο οι

πειοι·ιο εοποιοιπε πεπεπτει: ιι·ι·ιιιοπει·ε οποιοι . ι·οοι·ιο: 2Πω

έι:οι·ιτοι:ιε ιεποι·ε ειιιοιιε ιοΓοι·ιιπι ιιιοιιει·ιε εοπ πιοι·ε , πο..

©ε1ι`οιιο ΡΙοειιιι: οιιποιοιε. δι:οτιιιιοιιε ει·Βο , οΡιοπιιιιι , δ(

6οιοιοιιπι ιιιιοιιι- οιι€ιοι·ιιοτε πετειιιιιποιοικ , οι ΓοιΡεάι..

ι3:ιιιιι πιοπο ει·ι ιο Βε “Ποιο Σιιοι·ιιειι εοπΓειΓ ' °τι οτι οπο οιιιπι

ιιΒει·τοιε πιοποίιιαε ιειιδιοιιιε ,ιοειειιιο μια, 86 @εεε ο”

@πιω €τοτιοιο Ροτιι:ο ,οιιιιπε ιιΒειο 86 ιπεοπειιιΤο , με

ιιιι:εειιεπιιο πιιιειιιιιι νοΙεοι άεεει·ε ιειοΡοι·ο : ιιο π: ποπ

εριιεοι·ιιιε, πιιΙΙο ειιιει·ο Ρει·Γοπο Ιοιεοιιο Επι ειει·ιαιιιε , οιι

πω: ιππιιιειοπιιιιτο , Ρει·ιιιι·ιιοπειιιιιι , οε Γοιιιειτοπ6ιοιο , ω:

:ιπνοιιειιιιιιιο ,~ νει Ροίιιάεπιιιιιο ιοοιιοιιει·ιιιιο οΓΡιιει: 5 πεο

οποιο Ρι·ιειοεπιοι·οιοι πιο Οιπποπιοποιεκ Ρι·οοι·ιετοιε ι·ε.

:πιο Γιιοι·ιιιο Γιιιιιοεεοι ι απο ιιοειιιιο οι 6ιοπο οιιτιοιιοι·ιιιιι=

τεειιιιι Ρι·οπτει· εοπιιοιιοεπι 6οποοιιιο οπέιΞοι·ιιοι:ειο ο μαι

ἔιιιε Ροπιιιιειισιιι ι ο 86 ποινειΓιο ιιιοποιιειιιε εοπΓει·νοπ..

επι , τω ιιεεοιει επι ιοι:ο 6ιε Ρι·οιιι·ιο ει·επε,ιιιιιτο κοπο

βιο νιιιε οιι&οιιιο6ειο: Ριοπιιιιπι ιιιιι:ει·ε Ροιιοι·ειοι ει

:πιο οιιιειο πιο ποίιιιε εοπιιιιιιιιοπιιιιιε ι·ειι·οοοιι πιο Γπειιτ,.

86 ιιιιιιιιΡΙιειτει Ρι·ιοΓειιΡτοπι Ρι·ιπειιιιι-ιο ιιοπιτοιεπι 86 ιο

ειιιι€επιιοπι 7 Ποιοι ειιοιο πορεια: οιιέιοι·ιτοτιε·ιπιιιιιιτο, Ρετ

ιιοιοεππιοιιε εοΙΙιειιιοι:επι Γειι ειιΡιοιιιοιειο ιπΓιιιι€ει·ε, δ;"

ει]Βοιιο ιοοιιο ΡετνΟιΕθιθ Ριο:ΓιιιοΓειιτ 3 οποιιιεπιοιιι ιιιιιοπε·

Γε Ριε&επειιιιο πονειιιι: ,›ιιιιιο Βει οιοπιποιεπτιο, πιιειιι

Γοει·ιιεΒε ιι·ι·ιτονιι , οπο; ειιπι ποΓιι·οτ οιιέιοι·ιτοειε οποιοι.

Ροιιι·επιο ι:ει·ιοι·επι ιιιιιιιΓεε ιιιιοιιοιιι , Ροιειιοιε ιιοΒιι ει·

Βοιοιιιο εοειιιιιε εοπιι·ιιιιιτο , ειιεεπιε : οιιοεειιιοπιιε ιιεονε.

Πε ΓιιΡει· ιει·ι·οιιι ει·ιιπτ ιι€οι:ει 86 ιο εοειο , εο Γει·ιοοιιε πιο

:πιο , οι ποια-πο πε πω: ιι·ι·ιιιοΡει·ε ,ο νει οιιτει· οιιοιιι· ο πο

Με Γιιπι ιιοι:ιιιο ιποιο ΓοΙνειε 5 Με Γοινεπιιο Ιιπο-ι·ε Ρει·ι:επ

ποιο ι οεπιιοπιιοπι Γε ιο εοειειιι ι·εειοπε Γοινεπιιιιιιιι Πιό

ειοιιΓο ο:ιει·οι ι·εἔοι οποιο , ιο ιεπειιιοι ειιιει·ιοι·ει 1582Π-.·.

άι.ιιο ειΓε εοΞποεοι: , πιιι ειιοπο Γοι:ιεΓοόιιοπε εοι·ι·ειιειιι:

ιιιιοει οι·ι·οποοιι ιιοΡιετοι:ε Ρι·οιΓιιιοιιι. Ηοι·ποιιτοπιιε Γεω.

έιτιοπιιιο ενιι:ιεοτιιιιιοοπι εοπιιι·ιοοιιοοεπι πιοοιιιιιεΓοει·οιιιπτ

Ρι·ο:ιεπιιιιπι ΡοπιιΗειιιο Γπιππε ποιτοι:οιο , οιιΓεπιιιιιιι οιιοοιιε·

τοπΓοεει·ιιοιιιιο πεε οποιο ιιιοπειει- οιιιιιιιιοιιοπιιιιιε Ρετ απο

Μπι 86 οι @ποιο Γπιειιι Ροιιιιιοπιιιι. 6

Εε π·
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"Α Μ Α ι ιι απ” Βτει:ἱο. Πεἰ ΤιιτοοὶεωωεττοΕίοἱἰε έϋοἱεἔ

[Με Ι1ι1τ1°1ἱ1ὶε ο Πω ιιε , ΓιιΒ Π8τιο ίειιπάειτ Ο1°11ώ8$2011Μ, 60η.
Γεω) 86 [ΝΒ 81°6ΡΙ. - Ν. · · τ Η'

ΎνεΝι:.ο ι11ι1η0τ6 εΙΜιπο δθΠ110ΠΕΜΓ5 α:6ΙεΓια: ΘΡ$ΐ6ου

μπε Ειπε: ΡϊἰνἱΙθἔἱ0 ε.Π6οίιιτιπ Ρι·ει:Βι16, 86 ΓΝΒίὲτὶΡΪι.Ν ν· =>

Ι Ν 6:Μ Δ ιι ο ε Γειιι&εε τ118ττοΡοΠε ΕΟθι€61Β Κεωοτιιιτι 6ΡΗζ

£0ΡΠ& · 8 ·!

Ρ Αο π. υ ε ΜΜΜ Κοτο1112.8611Π8 θθ©ΙθΠ2Β>ᾶΓῦι1ἰθΡἰΓθὁΡΗ8¦

ΗΝ αι π ιι Δ π. ο ο ε ΑιιτΙΠἰοὰοι·ειπΠε εοεΙοΠεε ΒΡὶΓ©ΟΡΙΪ8. Μ

Ε πι ο ε Ν Με ο ο ε Ρει·5ΠεεεοΠε εεοΙοΠα: 6ΡΙΓεοΡω.· α; ›

Κ ο τ Η Α ο ο ε 811θίΒ0116:165 ΒΕΟιθΠεΕ ΘΡίΓ0οΙΡι.ι8. ' '

Τ' ε ο τ Β ο ιο τ: ε Ι..ΙΝΒοοΙεεε εα:ΙεΠα: εμ εοΡυε· 1

_ Η ι κ Μι Ν ε κι υ υ ε μακ. Πε1 Β6ΙΙοειοειιΠε εο6ΙεΙῖα:

ομίεοΡιιε, 8

Ψ Β Α ι ε ιι ι ο ο ε Βεήο6:ει·ιΒε οοε!είῖπ ε ΙΓεοΡυε.

Η ε ι π. υ π Ν υ ε Οοιπ&ειιπΙοεοΠε εεε €Γιατ 6Ρ1ΓεοΡι1ε.

Η ε ιι Ρ ο π Ν τ: ε 8ΗνωπόΕεΠΠε ΒαΣΙΕΠ2 εΡΙΓεοΡυε. Α

¦ Ο ιι Ν τ ιι ε ιι π· υ ε ΕΒι·ο‹:ειιΙΞε εςεΙ€ίἱειτ 6ΡΙΓεοΡιιε.

Μ .Ισ ΝΔε Ε.άιιοι·ιιω ΒιιιιΝΠε εΡἰἰἑοριιε. ·

Η Α ιι ι Α. ιι Πι” Ι..ἰ:6ον16ΝΙἰε εεοΙοίκε.

Η ι π. ο ε ιι ιι ΑΝ Ν ιι ε 82€ειιΠ8 α:6ΙοΠα: 6ΡΙΓεοΡιιε.

Η πιο ε ο Α. ιι ι ιι ε ΜεΙάει:ιΠε 6630186816 ε 1ΓεοΡω.

Ι Μ ο 6Ρ1Γοοριιε ΝονὶοππεηΙὶε Βοο ΡτΙνὶΙἔΒἰιιω ἰὶιΒίἐτἱΡἰῖ.

Α ο ι Νε σ:ΡΙΓεοΡι1ε 1ιιιττιΙΠε Αιιι·6ΜησηΠε €6:ο!εΐιετ.

Ρ ιι ο ΤΝ ο π. ο ιι: Οω·ιιοι:οιιΠε εεεΙ6·Πεε εΡἰΓσοΡιιε.

- Ρ Α Ν. ο ω. ιι ε 1.ο.ιιάι.ιοει:Πιιιπ ε6εΙείὶ:ιε εΡΙΙΕοΡιιε.

Ε π. Μ ε Μι ου ε Αιιι1ωεπΠυππ ε66ΙεΠεε ε: ΠεοΡυε.' Σ

Κ ε Μ ει: ι ι: ε ΑΒτἱ11€26θΠίΪ$ €ΕΟ1ΒΓ18 εΡἱἐοΡιιε.

Ο ο: ε π. ε Α ι: ι15 εΙΝΓεοΡυε.

Β κι Α ι 11 1 Νου ε Μο.6ΙΓεεηΠιιπι Γεὁἰε εΡἰίἱτοΡυε.

Ρ ικα ι; ε π” ιι ε Γει·κ1α: Ττε6ο.ΠΝεε ε66ΙεΓυε ε ὶΙΕοΡιιε;

Β ο ο ο Απόεεο.νεοΠε εεεΙεΠεε ὶιπὸὶἔιτιι1ε εΡ1ἔοΡιιε.

Μ Α ε: τ Α ιι ο ιι ε Νειωιι666οΒε 1ιπόέει·μιε εΡὶίεοΡιιε Βάι: [Μέ

υΠεΒὶἐ› ἴιιΒΙ-0τἱΡί-.

Ι.ι11:ον16:ιιε αβΒο. Μ Βεἰ ηοπΝοε.

Α1:Α1.Αιιυιω ο.ΒΒειΠι [Μή ΝοιΜηα κ

Ε8ο Ι.ιιι·ιιε Νώε. Μ Ωω Νοτιπ1ικ.

Η



·(ἶΟΝΟΙ[.ΪΑ νΑ1ΠΑ: 4.1,

Ηεπωωιουε ΜτΙ». . ° ώ τ

Ρ1ιουτ Νοε ειΒΙσπ ττκΗ8τωε. » . - ε.

Οοο τω τποτιειΠ:ετΗ ΟοτβείεττΠα :τ τ :ο π τ· Μ .ἱ _

Η ω” ΜΜΜ” ειΒΒα τττοτι:ιΠ:ετ11· Πετνετ:Πε.ε Π! τ ?ἱ - Ο

Β ειιΝΑιιουε 2ΒΒ2. 11816 ΡτΜΙεετο ίἰιΒΓετ1ΡίΕ ›.9 ετ Ο»

-ΟΑυειτΝιιε ΜΜΜ. ' ·- .:‹ι° .

ΑΒΒοειΒΒα, ' . ,. "

Ακε.ΔΜΒο1.1:ιτε σ.ΒΒει. ε .ξ.τ1. . ζ .

θεο1ιοτιιεειΒΒει. ν· μ .·;ω.·· π. #
ΙτεττιΑττοεΒΜι. ~ Π τ ' τ _ . 1.

Βετο. ντιπ Κο;Ι.· 8εΡεεττ1Βττε :κοπο 16161. 1·εΒιιο.ιπε ΚΑ110Ι.Ω

εΙοτΞοίο τεμ ὶηἀὶᾶὶοττε τ. 8

Αιίτιιτιπ Βοι·τοτΙο Υ1ΙΙο.1ιτΒετ πωπω: τωκιω; Αιὶ1ετι

· ..υ

_ τ

 

ΕΙυευεΜ τιιινιωεειι οοΝτικΜΑτιό

ΙΝ ()ΟΝΟΙΙ.ΙΟ ΡΙ$ΤΕΝδΙ. Δ

ΝΝο ώ Ιοετιτι·πιττοττε ΠοπτττπυεεετΧιτ. ἱτκἱἱ&ἱ011€
ρ κ. τε8τττ ΒΙσττσΠ τε8ἱε Κωιοτ.ι ΧΧιν. το 5τττοδο

ὶιπὺττει τη Ιοεο , εΙυἰ 6Πεττι1τ ΡἰίΗε , ε1ιιτΒιιΐάο.ττι Ιιιιὶε Ρττν1Ιε.

@ο τεττἰτειπΙΒιιε , Ξτιί-ΡεόΗε τιιτΓιιτπ ειιι&οτττειτώιτε Ρττοτωτι

86 τεεειπτιτω τεἔιιττι , ειΡΡτοΒετιιω 86 εοτ:Ητωατιττπ τὰ στὸ

οπ1τ›ἰΒυ5, 86 όεετετιπτι , ιτε :ιΒΪετπτεε , δε εοτυπι ειιιτ .οΒἱε.

τειιπ ΓιτεεεΙΤοτεε , 16ΗΡΐιιπ1 ίἰτΒΓετὶΡτὶοτιΙΒιιτ ΡτοΡτὶτε τοΒο

τ8.τετιτ. · · · · ,

· Η ι ε τι τ. τι υπ ε Ρ1ετ:ιτε 6ΙΜτια Τι1τοτήεατ ιτιεττο(τ:οΠε ετ»Ξβ

εοιπιε Ειστε Ρτ1ντΙεειο οτὸὶτιε ίιτεεεΙΤοτιο·ΓυβΓεττΡ τ. . .

· Η τ τι ε Μ ΑΜ” Ι:ειιιάιτιπετιΠε εεεΙεΠε: εΡιζεοΡυε Βιιιε Επι;

ν11ε81ο Ρτατάεεεεοτιε τηει νιεεε 1°ΒΒΕ1Ει11 δέ νιτεε. τ

ΕκτΑτ Ρετ! ιἰ ε τΓεο σε. ·
Ρ ο τ. τ: Η τι τ ει: ε Α€8ι1ίὶΙἶΤτἱεοτιτπ1 ὶιτἀΞἔιτιιε ΘΡί(-εοΡι1ε Με

ΡττντΙοετιιττι ε!επι1ο τε!ε&ιττη 3 86 ὰ ΓεωδΗε Ρο.τττΒιιε εοττοΒο.Ε

αποτο , νἱεεε ΡτπάεεεΙΤοττε ιπετ ειἀΙπιΡΙενὶ.

Ε. τι στα ε τι τι Α ο ε ττκΗ8τιιιε εΡΙΓεοΡι:ε Ιἰτττ1Ιἰτετ.

Ο ι ει. εεττ ·ι·ιι ε ΜΜΜ (Ἀτοοτετιίἰιιτπ εΡΙΓεοΡιτε Βοε

ΡττνΠε8τιιιτι όεττιιο :ΠΞιη&τε Ρι·ετΓιτΠΒαε τεΙεέτιππ αε·τοβοτ2ῇ

τιιτττ,εετετιε ντεεε ΡτπὸεεεΙΤοτὶε ττιε1Ρτοτβ;Ιἀἱ6τΙΠ2τθ (ΜΜΜ

Ι. ω:εει.:τη
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Ου ο ΒεΙΙοεεεοΠε εεεΙεΠσε εΡἰἴεοΡοε εοοΓεοΓοιο·- Ραο·ϊε

ιοεἰ Ηὶι·ιοΙοΓοιϋ εοοΗιοοεοε , ΓοοΓετΙΡΠ,

` Ε. ο ε ο :ο ο ο ο π· ο ε ·Γ211&8 Βηοε.εεοΠεεεεΙεΕπ εΙοίοοροε

εοοΓεοΓοτο ι·6εόεεεΙΤο:Ιε ιοε1 Μο: Ρι·ΜΙεεω 86 νοεε κά·

6ΗόΞ , 86 1ο ἴετὶΡἱἱ·. ·

ΙΚΑ 1 Νεε.Μοε ΝονἰοτΠεεεοίΪε. εεεΙε56ε ειοΒο

άοτο ὰ Ι8.ο6Ηε Ρει6οΒοε οι·ΜΙεεΙοπι ΜΜΜ οτ εεε$ἱ`οτἰε
1οεἰ ΓοβίετΙΡΐ. Π 5 Π

οΗ11:ετ1ΔΝι18 ΔοτΙΠϊο6Ιοι·εοΠε Γεάᾶε εΡὶἰῖἑοΡοεΙποὶε

Ρτἰνἱἱεἔὶο ΓοΒΓει·5ΡΠ 86 ποσα Ρτεε6ὶεεεΠΒτἱε απο ·εοοδι·ιο6ινω

οε ι·ε!ε..

 

ο Με π. Α ο τ: ι>ι.ετ ο με.,

ΒΕφι ηιῇπυπ /ἑαιὅΐἰ Ροώ!6·ε , 6οπσἱ[ἰ8Μ ίπ Μο , γιά ιἰἰεἰτισκ·

62486 , τε[ώπυιτσε, ΙΖοώεπο 6'εποσπαππσοβιω φΦορο με σο»...

18·υιατέρω· ε|πιβεω ρ›·ί·ω!εέιϊ , εε· 6ίο ε°~ΐ°Ϊ~.~.“~ἰἰ$ Ιπὅξἰ

©4966 β·στ»·σουηπε .έπά!ωιβε σαπούίί.

.σ Α' ο
α· .:. . · - - -

ο Νωοοιε £οοε"ίι11°1°1 ΒεΒἑτοτο οι Επι”. οοέ 6ιΡΡεΙΙωτοε

Ψ Ρ4Ποε ; εεοοῖποο Μο·1 86 εεεΙΐ5Γεορο Κοτοποεσ·
Η

θεοοοιοειοοἱεω·οεΒὶε , Ρει·Ρετοατο Ια οτετο.
ΕΧΡε&ο.το. 6Πο 5·ειοόειτι νεΩτο. Ρι·εεΓεοποι ο τοετι·οοο!ίτ:ιοο· Π

νεΜα6ἀΙΙεἐἙἱΠῖο1ο` οοΒίε Ηειω·άο Τοι·οοοτοτο τεεἴοΙΞ Μ..

.τε1·εε ,. νοοΙε· ττεάεοόειε εοοπο1ίἱτοοε , ο18οε εοεΕεειποοε

φα: ΙΙΒεοοοε νΙνει , ω: ει5οοτ ,. νοεε Ιοό1εω·ετοοε. Οιοί5πι

1οροοεο·στοπο Γειο6Η (Ποιτ1Ιείί, ειπε Ρτἱο$ἰρἱε νοΙοοτειτε ω

οοΒὶε ΓοεόεοτέΒοε ,οί!ε.τε. είΕ όοοεε απο νεΙΜε αο&οι·Ιπ::ιτ.ϋ6

.Με 1°€ἀἱ1°€6ἱ$,Ρ0ΩἩιΙ3ΙΠ νοενεοτο:οεάεΓΡετειν1ιοοε,ό1ΙΙΒεοτει··

εκετοὶοοι·ε εοτειν1ιοοε·, ΡτἰΓεοτοτο τε8οτο 86 ι·εεεοτΙοποεάΙ6Ηε

ἴοΙΗεΙτε εοοΠὸειοτἰε : εοτοΡε:οοοε ΡτἰνΠεεἰοιο ὶοὁοΙἔεοτἰε

-··εήο!Ηετο €Ιοτ1οίἰ Π8οοιο οο!Μ :εεε Ο Μι σι·οεοοεείΕοο

μιΠ:ε τε6ὶοοεΒἰ.ὶἱτετ61οε 6:ιοόιιιο οοίΈτει :ιοὁὶοτἱτετε Ετοπετι1το,

οοά Μαιο 6ΙεεεεοεοοΒοε οοΙοε , ΓτειττεεοοΜε εοὶ Βιετε.οε

ει Γεοτεε , νεΓ εμ τοἱΒταΠτἱΒοε ω! Ποοοοιιτο ίοεεεΠετεοτΪ

$ἱιΒΙετἰΡτὶοοῖΒυε οπο Πε τοΒοτειτοοτ. ΦετοοΒι·ετο Βοι·τεποπ Γεοέοι:οτειο ν·είξτε.ιο , ω: ω ΠοΒἱΙ5εοοο νεΙΙι·ο. ΓοΒ&ι·ἱΡ6

Ποιο: ε18ειο Ρεὶν·ὶΙε8ἰο , 6.1112ΠΙ611ΜΜ 61εεεΠοι Με: ΗΜ.

,ο

Γ



-(ῖ (ΤΝ (Ϊϊ ΕΤ λ ” Ύ`Α”Κ”Β_Α`: ει:
ά1·ίεικ Κ! Ι:ειεει·ε άεεΗΜνει·Κ·, σε ε @φαω Με

εΙΙΙϊεΠεε ΡτεεΒεατΞε. νε:Ιταε. σπάει 8: @Μπα ε @με :ώστε

ε: εοΙοι·ε Γε ΜΜΜ Γεω:: επωωπε Με εμ Ρι·εεόΙαιεΙοηεω

Γιωτη :Μπα ΈοΙ1άειι·ε Με ΡοίΓιιτπ: 5 ι·εεἱΡ1ετΙίε1ιιε νεαετεΒἱ

ΐεπι -ΙυεάΙ€ει·ωπι- :1ΒΒειτεττι , δε Β·ειττεε @σε πωωιεΙιοε , νε..

Ιει·ε μια 8: 0οηοοτόί2. Με όιιΜο Ρετἴωἱ ορτο.ιπεε , Ιιοε

"σε Με ειω6ΜιτΞοπε πιο ε1Ιωοηε ε8ει·ε άεΠόεπιπωε. $ἰιι

αστειο Μ, φοά Πει1ε ενει·ται: , οσο οΒτ.Μ.ιετ1τουε; Μ ω:

εὶεεατε εωπειτἰε , φωτο 11οΒΒ νΜΙΠω όεΒεπτικ , ηεφιειει:ειω

νεΙεΒἰππυε Ρει·ωεωει·ω 611111 σ.Β οΒ(ε1·νο.:Ιοιπε ει: υΙ:ει:ὶε πο.

. εαειφειιτι ο.ιιάεο.τπω ι·εεεεει·ε. Ηο.εε ι·εΓΡε&ιι νε ή Βοι1ετΙε

ταΠεει· απο ει·ενΙππιε , πε Η τοτι1Π1 ι·ε18εΠ:εε οτάωεπι τεΧε-ε

Μπα, .ω πωπω 3ιηυω Γει·ἰΒει·ετιιτ.

 

εοΝει:.ιυΜ ι.Νεεκτι ιοεἱ

Απτιο οοεειΧΧΧχα. €εΙεβ1°8.τ11Ι11.

ΤΙΙἱτειε εεεΙεΠειίΗεα: Μάι·άιπε , Ικα Βιι&ι:οΓο Ρι·οεεΙ- ΑΌ.886.

4 ΜΜΜ τωΒὶηε Εει·Ιετικ , απατα Π:ι·ει:ιιει Ροκιτ1ίἰειιττιΤοΙΑ

Ι·ε:τΞε σΡτ:1βΠε @πιω Ρει·ε5Ρπ ι·εωεόπιω 9 Πεειιε Ραε5ε πω·

τω” ωαεωειπιιω 8: ῇυΡιΩτΙεε ἀεειιε εωετωτ. Ιάεοεμιε πω.

πιο Ιιιεω·η:ι:ἰοοἰε Ποππωεεε υεεει.Χ:ανι. ειιπιο Ιὶειεὶάεπτι

ΜΒΜ ἱτΠΡετατοτἰ5 (:ΛΚ οι. ι Πι ΙωΗ:ι ν. Μ Ρτετιεπι ιν,

Μ θ:ιΙΙΙει Π. ειπε εκπιηΕπιπει· ΓειετοΓειιι&εω εοτιεὶΙΙιιπι`Ροι:ι

6θειιπτ ειεει·ετιιι· , ε;; ἱπιΡει·ὶο ι·ιτειΒιιΙ 8: οττΙιοὸοκἰ Ιττ1Ρεται.

“Με ()ειεοΗ ,ε Μπα· εΙΙε1ικι εειιποο1εΙ ι·οίεάιιε εοττπποάει,

ίΡὶτἰωεΙὶ αΡώΙΕιτιο. Μοτο 9 εοιπ3είτ δ .απ Τε:111ι1Μ Μωα

ιπιπι ειΙιτή εοετιοΒϋ δ. ΜειττὶτιΙ , 8: νεπεκιΒΙΙεω Γειι1&ειε Δε.

ι·εΠωεοΠε εεεΙεΙῖεε εΡ1ίεοΡι1ω , ἰητετνειπτι1 ειικΙεω εΙειι·1ίΙἱωἱ

Αμα π. ω. οι τιπΟτω Γεο1Ιε ατεὶιἰεΡὶΪεοΡὶ , εειυΓειε πεεεβ

πωπω Γι·ειττυω 1η π·οοιπειΠετΙο @Μαη ΒεειτΗΙὶπή 86 ρεε

τἱοἰἰΠἱπιὶ εοιπΈεποιήε ΟΙιτἰίΗ Μεττ€ω Μπέκ νΜΗΜΠω Ρω

ι!ετε , εΙιιαΙἰ:ει· Ετ2ΣεΠ&ι15 10018 Ιο.ωειπειΒΠε ὸενείὶετἐοιψ

ἱπΓοΙἰτα: τικιΙιπι·ι ε. Ρει·Βόει εειπε Νοι·ωο.οποτιππ ΡεττιΠει·ιτ,

δε υοωοκ1ο τιπετιι ε!ειΙΕεἰ εΧει·επιιε Ρ€τἰΟι1ΪοΓει ΡεΙΙειτιι όε

τω· ι1εόειιππο. Ρει·ΡείΓιιε Βιετίτ , δε ε1ιι:ιΠτετ 099 ιοΕ8ημ

ΔΗΜ” ε3ιιίάεπι εοοἔτεεὅατ1οωε οὶχταιατὶ ὸ1Γει·1ιτι1ωε ιπιι1ΜΜΕ
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έσωσε, οιιαΓτιαιιι νιΠαε .Ι δοΙατιιιτιι ΓειΙιτ:ετ , 86 ναΠετιι απ:

πιοτιιατιι , απο οιτιιιιΒιια εατιιιιι αΡοειιτιιτιιε Γταττιιιιιε μπαι.

οι Ιοειι·ετιτιιτιιτ , ατι ·εοτιαιτι Γειιιτ:ετ εοτιΓτιειιιιιι Ρατιτεττιιιε Δε

εείιιται:ετιι ΓιιΡΡΙετιτιαπι.ΜαιιιΓειιανιτ ετιατιι Γιαπ μια. αιιιιιι..

απο τα:τιιέτιιε ΡοτιτἰΓε:6 ΟιιαΙτετιω ιτιτετνειιιτιι Α ιΜια.αι. ο τ

Ρττετιιτίι:ιε πατατα ΡταεΓιιιιε , ΓοΙιταπι εΙεκτιετιτια: τιιααιαιτιιτιι.
:και ιτιι ει·ατοτιατ τιιι;τιιτατιε : τιιιαΙιτει· εοιιεεΠετιτ τιια81°ιτ18 ι

86 αιιΒιι οι ιπιΡετατοι· Οποιοι ειΓτιεπι Γτατι·ιΒιιε ιιττετιιέιαε

τω” δοΙατιιιττι ΓειΙιεει: , 86πω” Παιιιιιοτιιαιιι ,σποτ οτα

Μουτ εατιιιτι αΡΡτ-ατιιαιτ, 86 οιτιοτιο Ρτατιιότιιε αΒΒαε Ειτε.

Γατιιιιοιιαιτετιι ειιτιειιι ΓταττιΒιιε τττιαιαττιτ, ατι αυτια εοιι.,

Γυαιιιιτι Γαειατιτ , 86 ει: οιιιΒιιε εοι·ιιιιι ιτιορια τ:ιιιαιιτιιιιιιοςιιιιι

ιτε ΠιβΙενετιιτ : ειιιι ετιαιτι ιιτιιιτ: ιε!ειτεο , τρια τιεεεΓΓατιιιτιι

3ιικίειτιειιιετιιΓεο τω ιατατιιοτιιιιιατιι`ε , Γειιιεετ θαναιτετιιια,

' για ΑτιαΙαιτιι ειιι τιεττι εεεΙειια: εΡιττοΡι ,- τιοΒιε ιιιτιιιιατε

ιιιιΡετατοτιαε ΟΙειιιειιτιαι οιιιιαμοιι_εειιιοιιετιι ΓειΙιεετ ει”- ”

τιιτΞιατιιιτι νιιιαι·ιιπι , τιε £ωτε εαιιΓα νατιι Ρετιιιτςιι Γατι6τιτατια
ι ειιιιιιιιιε ΡοΠετιε , Γταττιιτιι ονιιε α τταπιιτε πέτα ο ετατιο- η

Μ- ιιιεχτιενιατετ. Ριαει1ιειιοίιτκ αιιέιοτιτατιε ιιινιοιαι›ι ι μινι; -

' |εΒιοιττιΡετατοτιτε· ιιιιιοιτιεειιτικ Ιατειτατειιι (τ:οιιιιι·ιτιατε.) ·

δτατι.ιιπιτιε ιΒιτιιτ τιτια ειιτιιεοτιΓιιιτιι Οτιοτιιε ειιιΓ.ιειιι τω,

αιαΠ:ετιι ΡταείταιιτιΠιιιιι αιιιιατιε , εετιΓιιττε τιοΓιτε ετιι&ο , απο·

:αυτή τατιοτιιε εοιιιιιιο , αττιιιε τιεει·ετο , ι.ιτ νιΠ:ε Ρτ:ειιοιιιι

.απατα ιιιΡειιτιιια86 τιεεεΠιτατιιιιια Γταττιιιτι μοι τιιδι:ι ιιιοιια

&ετιι δ, Ματτιιιι απο ιιτιινετιιτατε αΡΡειιτιιτιοτι:ιτιι Γ11οιτι1τη

ατιτεαεττιττια.”ρετιιετιιο τιεΓετνιατιτ τ ιτα οι: ιιιιιιιιε οοτειιατιε

,κατ εαΓτιεττι νιΠαα τιε-εατιιιιι τιοιιιιτιατιοιιε αιιΓετατ τ τιιιιιιιιε

.ιιιιτττιτωτιια Γτια: ΒετιεΗειιιιιι ιιι ιιοε τιιιιτιετε ιιιιΡετατοτια,

α:οτειιαα , ιιιιιιιιτιιιε εοιιΓειιΓιιέ Οτιοιιια αΒιιατιε 3 Γταττιιιιιε τα

ξεοτιεττι ττοοιιοΒιο εοπιιιιοι·ατιτιβωιατ8ιτινοιιιιτ. Ήιαιιτετια

-ιιοε ετιιότυπι τι Γατιδτια Ραττιιιιιε ιιιΠιτιιτιιττι ιττιιιιιΡετε α.ιιι:

οιιαΙιοετ ΡτιτΓιιιιιρτιοιιε νει οετ:αιιτιιιε εοιιατιιε Γτιετιτ επτα

-τετε , αετετιια: άαιοτιατιοιιιε ιιιαιιιιιι , ειιιιι Ρτενατιεατοτιβιαδ

τ τ]ειέιε Γατιτίιτε ΡετΓετατ, ΡοτεΓτατειιτι αιιτειιι ιιοιαιε τι Βοιιιιτιο

( ιιααιιτιι δέ ΓοΙνειιτιι τ:τιτ:Ιιτιιε εοιιττιιιιιταιιι 3 τιιεειιτε φωτττωτμω

Ιτζα-ωωει, 86ο; Με νιττιιτια εοτιιιτιετιτια ιιιτειιτετιι εταιιαετια:

Γαινατιοιιιε ατιιτυιτι τ:]αιιτ:ιιτιιιιε. 3 οι:ιεε ιιιαιιτι:ε Γιιαε οΒιετΞτο

-,Γιιιι αιιατΙιεττιατιε ιιιιιειιΙο , αει 1ιιιιε Βειιειιτιο ιιεεειΕιτιο ια

- ΓτιΒιιταόι:ιο;"=

3



8 ΟΟΝΩ1ιΙΒ#νΑΡειΑ·. · ω!.

Η5ίδαιε:Ηοι·ιε Ρφεό8&ει·υκπ ν!Η8.τι1Μ εφειΓευτΙευε πι1εοΡεε

πιω- εκτὶτειἱτ. Ηο.ωω καφε οεπΓιιι·ειωπη Πειι:υτει ΜΜΜ

γωΙἑι , 86 ὶιινἰοΙαΒΙΙἰτει· ὰ ιιοΒΙε ίε&α, ω επΙο 86 Μ :στα

φοι1Ηι·ωειω πιο.ιιιιωπ ίαΒΓει·ΙΡ6οοε εειιίιπωιιε €οττοΒοτε1τε;

εΒΓειπΙυππ φοεμιε εωϊι·ειι:ι·ιιιιι νοΙιωτειι:ετα Παω! 86 σου-ι

. Π211ί-ιιε άίΓΡοτ1Μπιε νήμα: ΗΒταπ1!πε.

 

εοΝειωυΜ° τσ κοΝ ΕΜ",

. Λεω· 13000ΟΧΧν.εεΙεβτετυπι.

8 ΟΗι:Η. ππ:ΜΓείϊειτα :εἰ , ῳεΙἰτει· νετιἰεηετ ςιιἰὸειπτ

Ρτεεἱητει· ιιοιτιἰι:ε Μι1τωΜιιε ο.ά Μνοεειπ5οι:ειπ ΜΗ

£ιϊ Κετιποιπὶε ειστε Βοττιι·ιιιω ΚοΒΒιιτυ Μ Τιιτοηὶεεε ΓΜΜ

νεηει·ειΒ1Ιεπτ ωεωΟΡεαοΡω , ω εοηνειπιι Γγτιοάάεο ειιππο

Ιοεπιπωση1ε ΒοΗΠΜατ υεεεεπαν. εΡὶΓεοΡωιε εῇιιΓεΙετπ>

Βοιπιπ εΡἰΓ6οΡΙ ειιιτιο π. Ρι·οεΙατικιιπε ςιιο.ίεΙειω ἀεεἰπκιε ἱιτ

Ρα ο Ται·οηίεσ , ΜεΙΙ: ε[ε Επι ε:: οιτπι1Βιιε ΑΙοοϋε δνε άε·

Μ] α Ρι·ει1:ίοο εεε!είἰεεὶη Βοηοι·εππ εε;·εεϋ πιαττγτὶε ΟΒι·ἱίἱ:ἱ·

Β. 8σ.τιιι·ιπώ έ:: ν1Πα Ραίἱοὶαεο ΐυηάατεε, 86 ΜΜΜ ῇεπι όΙ..

έΗ, ςιιΙ ἰτιὶΒἰ νἱίἱιε ω: ὸεΒἰτο.ε άείε:νπε , ηιιειε ςιπό:ιτπ Ωω

εει·εΙοε , Θ:ιιιέΉάνε ηοπήηε , 2Β ὶΡΓο. εεεΙείῖο. εΙὶεηει·ε , 86.

]Ι1]ι:Η:Β ΡοίΤιάει·ε νοΪεΒετ. Οιήι18 τε! νει·ιτει:εω Ρι·αΕιτυε' μα. -

ία! ΓοΙΙἱε-1τε'Ρ€ι:ςι:ιἱτθπε ἑ·ἱοτεττοἔ8.ύὶτ ἐρΓιππ θαιιΓτἰἀυΜ εμπι

ΙΞκει·ΑΙΡΓειω άεεΙππτω ΡοΠἱὸεΒειτ. Ετ Με ΡεοίεΙΤιιε θΠϊ,ΕΙΙ10ά επ

ΞΡί:ζ.(1εείτπα_ῖεπΙΡετΪι1ῖεὸἱεεασ ω εεεΙε5επι 5. νἰηεεωτῇΞ ω

_νΙΙΙει Αυτοη8:ιεο , φαω ΩΡΓε πεπεΒειε , Με 86 ΡαεόεεεΙΤο

ω” Γυοι·πιπ τεωροτὶΒιπε , εΒΓειιιε ειΙἰειιῇιιε Βοττω·ικ εοιπτει

επεφτε άενεσ1ι·εε5 ει!εει·αφε πΥΘά1ετειε :ιό Ρι·εείετιιΜ δ. 82-ε

ΜΜΜ Ιοεμπι εεωεειι·ετ., 86 ΙῖαΙἰυεΙ ςιιἰΓΡἐο.ω ἀἰεετετἱ ω:

.οπιηεπι Ιεεεω εκακπἱηειοὸ;ιω φαωωπηηε εἰ Γγιαοόιιε ω

ΔὶεειΙΓει: Κ, (εωΡει·Σ €ειωΙτιω ειάεΠετ. Εκππάε 1ητεττοεεωτε

Ποππηο·ατεΜε ὶζεοΡο ειιπωειτοε (εισε:εΙοτεε· , ηιπ φάωπ

ιιΙ6ει·εεις!ορετπ εΒιι1τε Ρ·οΠειπ , πι: ηιιοεὶ πιεΗι:ε ΓσΠε06?τα ε;» Γγ_εισάα!ε ωκωω άεεεωει·ειπ. ΡοΠαι ωνειπιιτττ

, 86 όἰμ1ὁὶὁατιιπιεΗ: 613 οΜπἰΒι1ε , υτ-ΡτπἴετὶΡτιιε θαι1ΗΉεΙυφ

.Ρι·εεΒγεετ σωστη Βοτιπἱηεἐτι Διὶ” Με μκὶὶεὶυιπ τωττει·ετ , 6:

Εφἱὸεω 1ΙΙ2είἰ1ε ενεάε:ετ , π1εά1ετο.:επι ὶΡΓειτιΙΜ Φώτη»!

. Ε Δ



2.14 εο.Ντ:°Ι:.1.Α.ΙΝΑΚΙΑ.·._:απο Για εεοΙοίἱα: 8: ΠΜ Ροι·Ροτυο νἱιιἀΙαιι·οτ. δίιπ ευτει:3

Μ... άεώιπο. ω εεοΙείἰεπι δ. 5ειτιπωιή οι «ΑΙΜ Ρο.ΠοΗϊό

.ωω ωτε8:1τατε ι·εόπο: 5 εμποά μωκωω ΓκοαΗ-&υε Ρι·ωΒ7:

τα· θειιιΠϊΙουε , Παπά ατά ]υε!κειωπι Βιάτ , νωοιπε Κ;ικκτέ6

αι·οΜό1ο.εοπο , Β:ιοΞΙοηε νειπετειΒΙΙὶ τω.εω ΜΜΜ οέο!εΠ;;

:Πεισοιπο ποσο εεεΗτυο , Οτοο1·το ειΒΙπιτε Με εΠο.εοτιο , ΗΜ- _

οποιο Ρι·εε.Ιη:οι·ο , Αηἴ1€€τὶο Ρωδι.γωτο , ειΙϋίοιιε ΜΜΜ..

Με, κι Νοἔειίὶκο αιΙΙ:το ε...: , ΓιιιιΓοιιο ξιοτττο εΧοθ:ιω οι».

Εετιιἰτ 3 δ( ΓΚ: ει: ὶΡίῖε άοο3Με ΓεΓε κεαοἀὶὸὶτ, οι·ουσΡοέ·

:εΒιιαιω φωτ Μτ. Ηειο αιιτοπ› οιιοι·οΙο. πει ε!εΗωι·:ι ω

@Πο ω... οἱ επι Μι1τιειΙ:Ιο δ: ί:1Πο ίσο Κειωοιπ Μ @Δω

ι3ο.Ι1 οοτινοιπυ εειΙεκτι ηοτΜειω εισο1Ρει·ο , οπο 11θ(1ι1θ Με,

παρε ΓυοεοΠοτιππ ίὶιοτυπι τοττιροι·ο ειΠ3ιιο. τ:οιπ:οιπΙο μι;

ὶΡίἱε εΙα:1:Με Ρο1Τοτ οψη ία! οτιππουε ΜΜΜ, Ρτοι:ΗΜΒί

ωιωω... ΗΜ , ΓταΒὶΙπιιπι , 8ι Η:πιιιω Ροι·ππιπετε , Ποιπί

πω., Ρι·οιπ Ρι·ει:Γεω Ικιβετ Γει·3Ρτοι·ει ΡοιπἐΙἱεειΙἰ ειιι&οι·Μμ:

ῇειπι Ἐπὶ 1300.... Κο!κι·:2 νεπει·ο.ΒΙΙΙε ακεΒὶεΡὶΓοοΡἱ κάτω

απο , ΐιιοτιιτι1ομε: ῆὸοΗιπιι ει:: οετοι·οτωτι Βοιποτυπι Ιιοττιί..

ι·ιιιω· ωο.ωοω οοο!Ι€ιιααι. Βετο. πιοάιΓε Μειἱο 1η Τγποάο

Τι1το11€11Π ειιωο Μ. ι·εεωτιτο Κο6ω£ο τεμ. >

 

ς:οΝοιιιι νιειέ:ΝΕΝειε

Ε Λαοσ Μ. μΧ. οεΙεΒτατἰ Εεε8ωστηυω,

τ Β Ιτιαιτι1ειάο118 130.30... ποίΕι·ϊ1εΓι: ΟΒι·ΜΜι·ωο Μ.

πιό16Ποιπε Χιτ1. ΜΜΕ Οο.ΙερόαρΡεοωαεψ Ι..ιιικι :ακα .

Κασπώ πω.. Ρτ2Πόοπτε 5τεΜ«Ακο αιπΒοΗαι: .πω

Κο1112 ©ειτὸὶηει1·ἱ Ρι·εεΒγτοι·ο ο ΑΡοΗοΙΙαιε δεόέε νὶαιιὴἰο Ια

ΒαΠΙ1ω ΧοΓκιι·ι·ε6ΜοΜε Βοτιπ5Με28: 55. Μειο!πιβαοι·υω ,

.ΜΜΜ $γποτΙοε, φωτο: ΡτεεεεΡ::ο Ποπϋτή ΜΒΑ ΒεατὶΙΠωὶ

ω....ω. Ροιικ15:κ 8: ιιυἐνε:ΓειΙ4ε ΡειΡα Ν :σο π. .κι , Ήοπηα,

ουκ ΗΕ 1110ττοΡοΠε θει!Ιϊα: , εοιπετιἱτ. Ρι·οΡοΠτὶε Γει€το

ΕμπάΙε €νε1ηἔ€Ιἰἰε , 8: Ρ.-Ζωπ11. Μ Πειιπι ἰητοιπὶΙἰἱωε με.

«::1Βω , ὸ1Ι1ἔωτὶ οοΜἰὸοτετὶοιιε τ€ττ8.&8τὶε Με. , Μ: οιι€Βιιε

€60Ι6ίΞειτοτυ πω.. Με απο Ραπ οτοο , δ: πτει:οππε 5η θε!

·Με , ναεἰΙΙαι·ο8ι Ρ«Φωκωι νἰὸ.οοετιιτ .ὁ οιιευ Βτονὶτοτ 1ηΐι·ει

τ .ΡΙο.οιπι :ιοι:οθε1,π:οοάΙΒΜ ίοΙΙ1οὶιιιὸ1οοὸ;ίἱων1τ.
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ΟΟΝΟΙΕΙΑ.νΗΉ.ΤΑ.2 Ε”
ε τ Ο ε ε. Ι. ε “

δε:τιθ:: 8 ::1:ι:ε ειιότο:::ετε , ε: :::·ε:Η:ιιι:ε , Ξ:: ΠεΙεΙιε:1ε..

Ι1εηΠίγιιο ο Γε:::ε:::ιε :Ιε $ιειοε1εειε Ε:·οΙε·:ε εΒ·ο::ιειωε_

οΒΓε:·νε:ι::·, ευε:εειιιε ειιΙειι::ιει:ε ε!ειεεεΡε Ρεεωηε , αυτ:

ε!ιτιιιε. ::ι:ε:·νε::ίε:πε ροι:νε:::ιο:ιε Γ%£ιιΪετἱ , ει:: ι]ιι0Μ3ει:

::ιοε!ο , εοεττε εε:ιοιιιεε::ι εεεΙἰ::εω ερ:&οΡει:ιιπι , εΒΒε..

πω», ει:: ε:·εΙ:Μιεεο:ιετιι::ι _ Γε:: ε:εΜΡ:εεΒγτει·ε:ιιω , ει::

εΙ:ειι:επι ό:8::ι:ε:επι εε:Ιε5εΙὶιεε::ι , Πνε εΠ:1ι:ε:ιι 8:ε·εΙιεπι,

νεΙ ::ι1ειί:ε:1ι:::: , νε! ΒεσεΗε:ι:::ι , :μισά τω:: :ΗΕ εΙε:1ειε

Βεβε:·ε δε:1&οτι1Π1 Ρε::·ιι::ι Γεεεινι: ειιότο:5:εε , :τε:·ε νε!

εεε:Ρετε ειιοΙ:Ιυε: :Μάο εε:ιοειΒι:ε εοιπι·ε:Ιο :ε:ιτενε:Ι::

δε. άετιε ε ιπορτιο :ιεε1εΤε: 8:εόι: 8: ὸῖἔε:τετε 3 δ: εεε:ΡΞε::ε

::ιιωαεεεω Γε:: Βε:ιε5ε.ιιπυ ::ιεΙε ι:ΓιιτΡε:ιι::ι ::ιιπιειαε::ι:ε

ει:Ρε:ετιι:ι:ε·εω:::ε:. Δ ι α: ε .

ι ΟΑ-Ρ.-·4ΙΙ. - ε ' -'

ειδ: :Με ετι5$ΐεσμι1ε ει:: Ρι·α!ετιιεει:ΙΙΙΒε: εο:ετ:·ε Ρ:2Ππε:::

:εει:Ιε::ι εΠ:ιιιοά εεεΙεΠεΠ:ιευτ11 Μἰιτὶίτετἱιιω τει: ΒερεΗεωπη

εε! εττετ:ι ΙΡΓεω Ρ::εΒεεόε:τι , ειπε εεηοι:ιεε όιείτιετ , οτ:Π-=

ι:ιε:·ε ει:: :Ιε:ε νοΙιιε::: ι ΗΒε:εΠεεε: εΙει·1ο:ε εοι:::·εάϊεε:·ε,°

δ: ν:ει::οτιιιιι εΡ:ΓεοΡοι·ιτ::ι.ῇι:ιἰιειι:ιπ:, νε! Η :ιεεεΠε ξεε:::'

:Ρεω ειιιοι!ιτε δεάεε::ΑΡοΒο!ιεε:ε εΡΡεΙΙε:ε.ι @Η

- · · Ο Α ε. ΙΙΙ.. Δ ε

Εεεε ε: πι:ΙΙιτεεΡ:ΓεεΡε:ιιω π! Ρ:·εε!ε:ο:ιιΜεΙέει:οά πω ·

"πι βεηεῆςιωηπἀθ' 17εβηε:_εά]ι1ε εεεΙε5:ε Ρε::ὶεε:::ΙΒιιε Μ;

τε:1ιιε Ρ:ε:Γιι::ιε:^εο:ι:ι·ε· εεεοηεεεΠω: νε:::Ιε:·ε ει:: :!ετε. ·

Ωωε:ιωει:ε Με εΠ:1ιιιάε·ά :σε εεεΙείἱεε Ρε:τι:ιει:ε ῶΒ πο

Με:: ΜΜΜ:: , Με ηιιοΗΒε: :πωσ εε εεεΙείἰε εΠεεε:ε

ξεε&ειιι:ε·ρ:ε:Γι:::ιΠ:: Η ε:Η1ι1ε ΓιιΡε:εΙ: , ει:: :·εί::τιιε: εεεΙεε -

δε: :μισό πιεΙε Πιιπτειά: , ευ: εε:ιο::ιεε ::ιιιιτετ Γεπτετ1τιε..
Ο Δε:: 1ν. Δ Φ

Νι:Ηιιε εεεΙεΙἱεπι ::ιεε:ιετ:ι νε! Ρε:νει:ι.

Χώμα :ἰεῇἄετΜτκτ·
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Νοκ Μ Α ΝΝ ο αν Μ ΡΑΝτιττυοε·

ΦΟΝΒΤ.ΤΕΤΠΒΙΝΕ8 ΕΤ ]ΠΣΤΙΤϊζετ

“ 1ο εοτιοὶΙἰο .οΡυτ! Ι.ΠΙεοοοειτο οποσ Μ π. :ο Ν κ." ο
| Α 6:οΜπειτο οοι15τωο.:2.

-`ἔ`

τ ° ο ΜΡ

. _. · ι ,Ρ

Ισ Δ ν ,μ :Η

.

.
-

· ο Ετ: 0Γ6]τιΓ:Μ2. τροπο το:: νντι.ι.οτ.Μυο , :μέτα

τ ο 8οιιω Α.τιεΗειο ειοοιιἰίἱνὶο , Βὡιιἱτ ἰο Νοτοπιοιτιο. ,86

Με ΓοτὶΡτει ελ, Ποια: Κοιιεκτυο εοπτεε Νοττοποοιει: 86

τον! 6.1. ετ.Μοε τε›τ ΑοΞΗ2, ΗΜ @το 86 Βα:ι·οοΙετ Ρτωοε

Νεο ίε6:οτιιητ το6οτάσ.τΙ , 86 τωο1 Ρο: οΡὶΪοοΡο8 86 βετο

Διε.ε Γιιοε εειάεπι οτε ον. αιΙεοοΙειε Δικέιι!Η. Ετ Με εΠ: ῇιτίὶἰ

@ο Ποπήττ1 Νοττοοοιιἱεεοιποά άτα οτττὶει Και 0 το! οιιιτόο τικ!

.οοτἰειτοθ το! τοάοιιτιάο τὶε εστω ιπιιΙΙτιε Βοτοο ετιι·ο!ειτο 1188

ΕΜ: άπο ὶοἱττιὶοο Πιο : 86 Η :Πἰοιιἱε τὶε ἰοἐπΗεο Πιο 4ο Με :πιο

τἰεο-νεΙ Μι εω·Νι Ϊοτἰοίοοοτἱτ5 Μι οΡιοὸὸἰΡΓοΓοΙτοτ οιιοά Μο

,στο ιτιο!ιιτο ίοεΙτ σο. Οι1τἱ2ΙΠ ὶτοτ νε Π: ο τ€6ὶὶτ€6 : 5Ι το..

Μαιο Μάο Βιετ·Ιτ δ 86 Ποιτύοιτε ΝοτοκιοοΝιτ ΙΝιΒοἱτ Μπι

ΡεειιοΙτιτο 86 οοτΡιιε @το π! Γιιειω ῇιιΙΗτἱεω ίειοτοοάειιο, 86

τοι·τειτο Γιιοπι Ρετὸὶἀἰτ ο; πο. οιιοτΙ Με 3ΡΓο οοε οΙΙοοὶε :Ισ

Ρατοοτ18οε ίἱιἱε απο οΙο.τικιτο ΡοτιιΞο Ετ Η άείεοοετο '·

φωτ οσα! Γο5εοτει· Έτοο οσο ίεοϋΤετ Ρετ· Ροουπίεπ1 , τω:

| @ο π11ίοτἑοοττ1τοΠοωὶ-ο1 _Νοποιο.οοοο ΜεΡει·ο1ττοοε οει·ι·το_

Ι ϊ.

Ετ ἱο-νἰο. επει·ε5τω , 86έτ1 οστοτοἱτι: , 86 οδτο ο1εΒοο τυπο

' ο·οοτοττι ἀοτοτττιΙοετὶ οκοτεὶτιιε , 86 ο&ο €ΗθΒ!18 Ροίτ εκει·

Μτιπο , ΠειΙτοιΝε ἴοτὶεΪοοοτἰτ : ΜΜΜ Ιοε!ε ΒοτοἱουεΝοτ

τοοοι·Νεο εο.τοοειτι Ριίδ:Ιτοιω , οικιω όε ΓοτὶεΕιότο οιιτἱε @το

απο Ιοί". Ρω:Γοι·5Ρτοε τοτπιἰοοε οΧοτ6ὶΕι1ε :ΜΜΜ Ι£εο5τ τ:τω

Μοτο ε.ειΡετε; 86 Η εεοΡΙτ, Ρετ Ρεοιιοπιοι οτ11€11ὁειΒἱτὶι1 πή

τοττωο Ποιτι1ο1 Νο.τωοοοτε. Ε: Η 1ο εκοτο1τιι , νοΙ .το



τ:τσ Ν στι, ως τν Ἀ Κ ΜΡ ω·

αυτια, νε! ιιι νιτι τιιιιωτ1·τιιεττιω ' ιιιιΠιιτει εγειιτι·ιτ , πω:

?το Ρι·ιτεεότιιτι πει τω ιιοιι τιιτι·ιτ5 8τ Μαι νιιιιιςτατιιι __

π! οτειίτιε τιιει·ιτ αΙιιιιιιε ι Με σα! τι !ιοσΒ&μιιιώΠ·: -

Ε·τιιιιότιτιι ιιιτιιιιιτο.ιιι ίοιιείει&ιτιτιεπτδιι ω. τ ' ι'· γ :ΗΛ

,ΙΙ-Ε τι Γ °Μί ΉΝιιΙΙι 1ιωι_τ ιιι Νοι·τιιειιιιιιιι ίοΠΞιτιιιιι Γωττι·τ ιιι ΡΙ_ειιιτιιιι

ΈθΙ'Ι'2ΠΊ , τιιίἰ τειΙτ τὶιιοό οΙτ Γιιιιάσ ΡοτιιιΙΤετ τττι·τιιιι ·ῇει°&:ιι·τ:

(ιιρετιιιι Με ίταιιτΙ ο, Ετ ιτε τιτιΜΜιτιιιτ Βαπτ- μιιιτιωιι π

ιιιιι ιιι Με 1°ΕΒιιι2. : 8τ κι Με ΡτόριιΒιιατιι!ιτ 8ι-ιιΙτιτάτιιε.Ετ

.ιη τιιΡτ 8τ ιιι ιιιΓιιΙα τιιιΠι Ιιτιιιτ Βιτει·τ Γοττιτιιόιιιτιιι _·_ 6:

ιιιιΙΙι Ιιτιιιτ ιιι Νοι·τιιειιιιιιο. τείΕτΠιιιιι ίειτοττ.Ν. ' Μ" 1

Ετ ιιιιΠι Μπιτ ιιι Νοτιιιο.ιιιιιιι τιι·οπ:αΙτιτιιιιιο.·τέτια πιώ

ιιιιιιιι ντι ιτιοΙττιόιιιιιιιι τιι·τιει·έ τ, °ντιειΙιτιιιτιιιι·ναΜάβιιοπι

Ϊει€€τ€ , νε! Ρτικόο.ιτι εαΡτι·τ:. τ τ· τ 'τ ”

' ν. τ . τ

τ Ντιπ Ιιτιιιτ ω Νοι·ιιιαιιιιιτι Εοιτιτιιάιιιτπι οειίτε!!ι Γιιἱ π:

πειτε Βοπιιτιο Νοτιιι8.ιιιιιετ. Ετ Η Με τιιιιι ιιι ιτιειιιιιιι·Γιιαιιι

ισο!ιιτι·ιτ Ιι:ιΒτι·τ. Ετ Η Βοιιιιιιιιε Νοτιιιαιιιιια: ΒΗιιιτι , νε!

&εττει·ιι , ·ντΙ πι: οττπι Βιιι·οιιιε ΕΔ , οι που τιτα-ιιιι1ττ_

νοΙιιιτ Ιιο.Βεττ οτι τάση «Με Ροι·τειιιάο. Η ο ι-ιιιιΙΙιιε ΠΜ τοιιτ

πτειάιεετε τιοτιιιτ. · Ϊ !

ν

.ρ

. νι. τι ι

ΝτιΠι Ιιτιιιτ ιιι Νοτιιιιιιιιιιτι ω Γοι·είΒε @τι Ποιιιιιιι Ιω.

πωπω ειΠΒι1ιι·τ,ντΙ ιιιατιω Ροτιεττ. τ - 1 Ϊ· 1, - τ ·:

Ι ν ι ι. ι · ·

ΝιιΙΙι 1κωτ ιιιιπιιτιιιιι τ1ι1εττειιόο , νεΙ ντιιιιιιιιιιιι τ:τιΡιτι·ιτ

ότι, νειιιΙΙτιπι ντΙ Ιοι·ιαιτιι Ροι·τιιι·ε , νεΙ 0οι·ιιιι Γοιι:ιτε; Μ;

ειπε τετιιΒτΙΙιιιιι ιιιιττττε Ροίτιιιισιτιι Μια τ€π12τι€τ€τιτ , ιπτ

Πιιε ιιοιιιιιι€πι τιειιιιι·ιο.τε άτ ιιιτιιιΒτιε Πιιειιιιε ῇιιὸιεἱο , ΜΗ

ιιι τει|ι “τα 8: Γοι·ιείειέτο ιιινωτιιε εΙ'τ 3 Ρι·ο τιιιο ιιιτιιιΒι·ιιιιι

ΡΘτάΒτε Δττωσετ, 8›τ ιιιιτ1οιιι Ρωιωιιϊω , 8: Μι Ρτι· ιιιόιειιιιιι

φωτ Ποπιιιιι Νοι·πιειιιιιιετ τἱε 1:00 Πασά ειτΙ τιιιιι Ρεπιιιττ;

άτα! ιιιὸιτιο τω» Βιιιιοιιιιιιι τΙτ Ιιοο φα! Μ Β2.τοιι€ε Ρει·-_

Μπα. - 1

Δ ν Ι Ι Ι. · '

Ντικ Ποε:ιτ ἰιι Νοι·ιτιειιιτιιει Ηαιιΐειι·τ Βιετι·ο , πιο! Ωκεα

όιιισι,.ιττΙ ι·τιιιτιιιιι ιιιιιΙιττιι° π! ισο.ιιιιιιιιιιι αμκ ο @Με

Μ

με



::.8 Ο.ΟΝΩἘΪ.ἰΑ.·ΪΪΑΚΪΑ..

Εει·ετ Μάο ε!ειττ1οτ σ.ΡικΙ ΕΜΠ _ ΦΑ εΙ2.τ11οι·επ1 πιώ: ΙκιΒεφο

ὸεΒεὶτ. Ε: δ Βετο Γει6Ευ. Β.ιει·1ιιη Βοπι1ιιιιε Νοτππειιποἰ:ε Μ.

Βωτ ΠωΦ @ΗΜ Βειεεεε εἱὡιιὶτ Μ ΗΜ Ιοεὶ8 , Πι εμὶΒιι8 Μ”

Βει·ε άεΒιιπ5 8: Βιικοπεε 1ιπΙε ΙειΒι.ιεειιιιτ εποε! Μ. εεε εεε-ε

τὶηυἰε ω ΗΜ Ιοε3ε ,, ω @σώσε ΙιεΒει·ε ε!εΒιιεκσ.τ:τ. ' 2

· Ι Χ ε - °

· ΝιιΠἱ Παω 1η Νοι·ωεπιπο. πιε:αιτοι·εω όάΠ:ει·Βαι·ε μα

4Ϊὶηιιε ειιατε:1οε5 ίοτἱεἔεὰο.. Ετ Η αΙὶε1ιιἰε ίεεπ _ ει: ΦοτΡοτθ:ΐ Π

Πιο 1·-μΙεάιτ ω3Γει·Ιεω·εϋυ. Βο:Μπ1 Νοτωειοιπ1εε. . . ε:

Σ;) -_ Η: _ Χ_ _ .;

ΝιιΠΕ Ηειιἱε ἱ:ιΝοι·ιτιειτιωὶο. πποηεταπ1 @Με “τα απ».

11ετατ1:ιε όοπ1οε Κο:Βοωει ειιϊεε 8: ΒεῇοεεηΓεε : δ( Νεα:

ευεμεμε ειι·εήειπ1 δ: ω! μέσω Ρεπίιιτπ, ΓεὶΙ1εετ.νιιι. Με.

4αμΙΡ:.ξΠ ΜΙΠΒατε.. Ετ. 'Η ει!ηιι1ε αΙ1Μ.Γεεεπε τποι:ετωπ ,

νεΪ Μ Γεεει·Εε ωο1ιετο.πτ εαιεω εἴε ι:οι·Ροιε Πιο ω; ει: Με

ίετ1εοτὸὶα Βοππωὶ Νοττο:ιηιπάσε. Ετ Η αΙηιιΒ εχετε με·

άΙεΙ:εμξεμιρε ;Γειεεεε ωοοετωπ, νεΙ Μ ΡτπεΗ&ίε άοπι1Βιιε
ῇςἱΉΘἔἔΪΡ @ΜΜΜ 8:1:επειτιπ (απο 86 ΡεευιΜπι Γοτὶείεε1τ. -' . ώ

Ώ ;.1·:.Π.Κ.ι1ε 'ι Ι. ν 'ει . . εειπα Πιεεϋι:ε· Ϊ£τὶΡΕ2 Κια: 5 αμεα ωειἔὶε μια: `

ξεΠΞιι:Ξε Γεω -Β.εωεπεε ο.ιπεπι πωΙτιπτι επτα Με: ίει·1 μ

τω» άε ]ιιΓΗ:Ιο. Μοι1ετ286 τεΙηὶιΙεῇιιΠἱτΙὶε Νοπωειιππαϊ εά

Β0Ρτετ 1100 ηι1οά που ίετ1ἰῦὶτι.ιτ , σε Ρι·εεεΠ&ιιε εοπιεε Κο..

__ ΚΜΧνΜι;εεω ὸεῇιίὶΙεΙει ,ηιπο.τε με:: απατη ΜΒιήτ,.

ιπεςιιε Βει·οπεε ε!ε ΙιοεειιοεΙ :ΙκιΒιιετιιι:ε εεωΡοι·εωεεΞε

ννΗΙεΙ:Μ_ ΝυΠἱ Πεωτ εποε @εστι Ιιοτιππεπι εειΡει·ε νε!

;1ΦΗΠ1©Γε “τα όεεΈσεΙ1ο_νεΙ εοεΗ1έω Ρεευτιειω μπακ ,.

ΣΦ ?ΠΜ ,_.νε1]εεμ1ιω £1110ετε. ε ε ι

ο, -. .
σΔ-'

  

!Ξ;Ϊ;:.ΪὑεΪὶἐῖ)” Ί 17111 ε: ϊ ε ε Α εεε ο

.Ιιτῖ-εεοηε1Ιὶσ ΙΨΞόΒιιήειάδ εἰε εεεΙεδει ΟΗειΒαιπι1ειι·ιιπ1.

ΑΠ· ποά-80]επόπω ,.Ι:ο&ετρτιιττηι1ε·· πτεπωτίω ττει1!επΞττειπάιιι1η

(μισά Θ: έσω Θεικν.ωιτ τσιπ: εΡΙΓεοΡι Οειποκτιεια

ηεηίἰεΙιειΒυἱε εεεΙείἱει δ. (ἔιΞΙικἐυειΙοεὶ εεεΙείὶεω ΟΙπεΙιειηιαὶει

ΠΜ ,.τοτεκμιε πω. @ικά ΡοίΕ ι:ΙΕΙιιε Μ :εππΡιιε , ηιιο ὶΡΓαιτι

Η ` ΜΗΜ Με ίαιαεε Μει]ο:1ε.ωεπεΠεεΠ, (με δ6·θαΠΝϋΜ
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οὶτειΉ-:ιμ-ηἰετοπ1 σεεΙοΠειπι τωιιει·ιυΒι· ΙὶΒ4ει·€ και. “Με ,'ςι1οώ

_· τσιπΡιι€ ὶΜἱ:τιυΙ σοτιπΡιπτειωππ Ιρνειπἰτιιτ επιΡΙΙιὶε κ1ιιεεΙτα;

8έπτει ποιπΙε. Ο Α ιι ε ε ιι κου ε ειιιτέττι @ο Μεάιιεωει -νὶοΙεπι

πατατα 11οΒΒ ειιιέΐει·εω ρωι!απι ίε:ι·νο Β.1ο:εειπι όεμίτ:. ,Οιιιτι;

(με ΓιιΡει· Με ι·ε-ωιιΙτοτ8ευΜ:ΡΙΓωρο Οεησωαωπώ. ω;;

ι·ει·ευτιιι· ωοηειοΜ , ηΙΙπὶΙΛηἀετἑὸὸὲωττι εΠ: ω. ·:Ττ1ι1ἔΕΠ1

ΦΕἱίἔοΡἱ Η 1 ι ο ε ιι εκ τ ι τ€Ιτ1Ροτ€ εοιηικι·εο:5Βιιε πποη:ι

κ: ἱε , π! Βρε ιιίςιιε τα Ρετάα&εωι:ί!: ,ζωτι:Ιει·1ε1 Οειιοττιειπ..

πεηΓοε άΗ36τ61πόθ αιυΓει Με 8οΙ5Ιο.ξ1Ευπι 8: ]ικΠΩ]ί1111 Βιμ

ΜΜΜ ε£Τε τειπΡστε Ρ1°2ἀθ£€ίΤοτἱ5 181 3 ο:Ε:Γεητε.αιωεωιΒΒατε

ΜηοτΙωποηαΠει·π3 8: εουταιόΕοεασΕΒται·Βο πως :απο

δ. Οιιέιι€ικιΙοεΙ. Οιπτηιιε πα: ωωω νεΙΙειπ ῇιι ἰεὶιιπι

ὶΡίἱιπι όΙοετ65 Με εΡἱΓοο πε σ.τιιπτ 28ττειάειή ·νεΙΙει: 5 πω.

:και οΙεχωσι·σω:[ ΡειΡεἰω πω” @Με εΡὶΙ`‹:ο αΡει·Ι!αει·ειε,

ω απ: ώ: εοεΙεΠο; 5ΡίΞ κε·νεΠ:Ι:1 πτοπαιῖβοε αοει:ετ, ειπε κι

Ρτ2ίὲητἰει ΟειτοοεεΜιε ε ιΓεοΡΙ ΙνοΝέε ῇιιἀἱε1υτιι1ΙΙω τη

τταόϊ:είετ ; 8: Η εΠ`ειέῇιι κι , Ρει·Γονει·ω·ετ.. Ω00€ΠΜΗ809

ίει·σω :ΡΙΓεοΡιιε ι·εΓ οιιάπ Γε φ οοεΡἰΓσοΡὶ ΙΜ ΡτετΜιτἱειω

:μπι παταω , Γειά ‹Γτ εα:ΙεΠει Με Μέ ι·ενεΠ1ι·1 ΕευέΒιιώ10.

@ω απο Γεέςιήιιε φαω άοΒοι·ει: α€ετεὲυι· , εοο1όἱ:·ωτ! μια

τωρεοΙε!ωι€ :ι€ει·ιά1 έοΜ:ΗΠ @ετα Ιοἔειωιτι· εεοΙΔΠειετΚω

ιπωωε Β ε. ιἔι ποπ ω: τωκω €ΡἱΪ©οΡι1π1δἱεΔἱι1ιιϊΏἶ ετσΝςιψ

τε , δΙ. ίἱιΡει· ΜΗ: ἀἱΙατἱοιπ πποηετ:Βοε Η 4ι12Πτο8 0Π€μ;τιίπ

“τσιπ προς! Μα]ιπε-ωουαΠεήιιω €ΡΙΓεοΡαε €Ξει;ισω;ικώε

Η ο:‹:ιιι·ι·ὶΠ`α , ρΠ:€τκΠτ οἱ φει·εΙυ.ιτι Μαιο 9 8: ῇιιίἱἱτ στ Θέ

° όση οοπττονει·Πα ι1ττὶἴε1ιι€ _ ωωπ1ω:"ω- ΓοἐΙἰι:ετ.·ειτεΙιιΒ

1Ρΐίε εάνετΙξιοτΙιιω Ρο.1·τ1Βιιε ω1νοαιτίε, Μι Ριπί€ιπω ·Γιιο.%ιεω

πω: , ηι1εικιάο ἱΡίἐ νει·ή:ετ Οεηοιπεητιἰε. Τειιιάσω φαι

(Ϊθηοτππππἱε Νά, ραΓωτειν1: Γε @Μη Μα]οι·Β_ωοΜΒ:ε.

ι·ϋ αυτ: Μοτ1.1113Με Με 5 Γεὸ 8: σ.όνει·Γωι:ε ·€οτι1ττι- Ηειὶπιε.

τω” ιπσωΙιιε ΜΒΜ απο ΓειιιτοκίΒικ Με. @και @απο Μ.

8ατΒ“Ησει·ετ ·, οι @πο @πικαπ ΗΙ:ιω έσόΙεδατΐ1 -οΩει:- °

ι:Ιοπ:τ 3 ι·εΐρσικΙΙτ Ω πιιωε1ιιειω ὶσιὶε ΡΙειοΜιι·ιιω , Φο ςυοά

1Πειτπ τοιιαετ Ρα· ]ι1ὸὶ£ὶι11°Π 1ο ρτ:είουτΙο. εΡΙΓοοΡὶ Η,0ΕΕ1.1

Μάι: Ει&ι1τυ. Ι.€8ειτι1ε 1τεισμιο :ο ὸΙΙἰΒειπ1ιιε ὶιηιιἀΙῖω Μπελ.

Μιά: οιιΙΙυπι _ οτ Με 1κήιιΠιιε α:οΙεΠεε Ροι·ναΓοι· απθτθβας,

5210 ἀἱέὶυτ11 €ΡίεοΡιιττι ΗοεΠι1τιτ ΚΨΜ· ΜΦ φ ἀώϊΗίΤθ 1ικΗ·

σὶιιιΒ Πω ὶ8ἱτιιτ ιιττπΊι1€ ΡειττὶΒι18 απο: Γι: ΙυΡ€τ Βο0 αιτ678%

-Α -·

Ω



ηο. οοΝοτιτα:ΥΑ·κτα.

εωπὶΒιιε., τειωΙεπι @Η Ι€Β2τι18 , ιιτ ωσωιοΙπ ‹Ιε ΗΜ Μια

Πει , φα Βιοι·ειιπ ὶτήιιΠ:‹τ ·ίΡοΠαΗ , ι·ενείΗι·ωωι·. Με νεω

ειά οοπεΠωπι ὶτιθει ε1αειάι·ο.81ιπτο. εΠεε_ ΡὶὁΜΩὶε» ?παταω κ·

Ωἱτ€τ|,.ετε1ι1€Ψι€ηατ!υ-Ω1.ί:1€ι€ ωάκωω ειυόπο:. @σεων

.ωση]ω απο Με ω:ιιτωιιι νεΙΙοε θιοεα: ; ωκκέΠαωε ω).

Β6:ΙΙει1τία: @Η Ιεεο.τιιε ῇιιὸΙεανἰτ, εΡὶΓοοΡο ΗιΙὸεΒοττο μα

ί6ιπε ά ειΙΤειι:ἰοτιτο , Με: ο.!ηυο εΙει·Ιοοι·ιιιτι οοπττειόΙοευτα,

δ: ῇυὸἱεὶιιτπ ΜΒΜ ΜΙΒ κ:οσδι·ιωιν1ι: : Ηἑιἰττιετὶειιπτ τεωόεω·

ίΔ:α:ο|εΠει Με; πώΠΒεβει·Ε @τῇ :δβά εε:ΦΙΦΠετ δ. Θεώ;

ΒπΗὁΦὶ·82Ι1°1.ἀΒΒ€τ€τ€ἀόἰ ἐν ηι1ΒΜ2Μ επ @πο θει·νειΓιέ·

τυοο·ιτΡϊΓεοΡ1·θεπϋπυ.ηεοΠε τειτικΗιη ΒΚ έα Μαι @σε ,·8:

ΡοΠ:π:ιοττετη έωικτετ, σε ίξουσώπω α4.11οι16ε Μάο ηιιΙΙειτε.

ΠΜΡἀΦΒιιἱΠ`α ΓΡοΙὶε1τὶ + οοι·πε&εωε 3η5ηκι· επω Φωτο σα

ροοεε 8610οπττει $ΞιΙμτοπι αιπωωΓια ίέεΙΙΒ;φ4ευπιησε πιώ:

εὶὶτιά›3ωἀὶο:ιΠἐτ. (ιι-μι: οτπηἰο. ειπα Με β ΜεΙυ:ιςυειω ά..

&πτυπ1·άπει·6τ 5_Γεάτιιπι Βιιιτοι·Φυε Με αοτπτα. ΠΤΟΗ2£Ιιο&

:ΔΗΜ αμεα :. Μ” οπὸὶτ κρακ ςιιοὰ^οιιππ ἰωεοιπεΗἱο απ

90πππιιτιάωι:ετ , ἔ ειΙἐτει·`ῳωπ ?αστα ῇιιἀὶεπυππ αΒει·ετ.

.8ΡέίΞ:σΡο Φωτ ὶΡΠ Ρι·πΙΒΜΜΙ1:οι· 5ιπΡοτεινἱτ , ιπἰ €ι1π1 α

οσωπιιιωεωεμ,· Η @ΜΜΜ Πιιιά·πο11 τωεκτ. ΒιΓιιΡει·

ετ!ειτπ4Ε1: Με ι:οπήτί (ΣοιποτικιωπευΗ Ρι·ω:εΡἱτ ο.ιι&οτΜιτε

Β. Ρ6τι·ί ,ῇετ9υιϊεϋ €ΡΙΚ:σΡο ἐΡί-ο εξω ΡΕεττἱΡἱ ,στ ΗΗΕ·

ε!ε1:ιεεμ εεεΙεθειιιι ΗΜ.πι ιηοιπειεΙ:ΜνάοΙειπει· @Φετος

.τοπι€ε ά μυ Ρου:ειπΙ:Μπ ίπειιΙ:ιτειιι οωιπιποε!5ε οΒνωι·ετ.

δοὶεοκὶιιώ ·θΙ3$201 ήὺοἀ·::ῇεω -εΗ&ι:ε Βτιπιο Κοττκιιπε δεὸἰε

·Ι..·:Βατι:ε·Γ6πτΕτιτἱο.ω·Γιιπιπ-8τ ]μὸἰεἱοιτι ὰ: ΡτωάΙόξει €εο]062,

ω ΡΙ&ανεπΠ Ε1&ι1τύπ 0ὸπ©ἱΙἱσ τοπΗτπ1ανίτ , δείπαΪυΡ€τ Μπα

νοοε 8:ϋττεΗε.ΐιήε Π8ΗΒ.Πε οβ€8.·τάτοωέίδΒ Ρταΐειτο (36.

ωοιπο.ι·ιπωίΠιπά €ΡἰΓ€οΡο ΗΛ)όεΒειτο, με :μισά :Ια .εεε|είἰει

.ΕΙ12.Βεποπτυωήι1όίσετσω ώστε.: δ: κτιει·ετ , 8ε·τει:ετἰ Ε».

αφ ἱπτΡοιψϋτ ξ 86 Η Με Ηαἰωετὶειιε εοιπι:τα ωοιπιοΙπω

- Ιπο<5Ρία σαΙοθ:ι·υ!έετΙυε·ΡτεεΓυπποτετ ἔν. ίΡΓΕ τυω δ. Ρετι·Ξ

Δ2ΙιιόΙο ΡΕταιίΠιτπ- ὰ τοτάιιε οιππωιωτω5 οοι:ίοττ1ο μα»
1ΒὶΒοτ©τ. · Δ `

- Ύ" . ¦ . ° Μ"

.
~ )

° ° - _π1υ:εισΜ



οοΝοιι.4πΑ νΑκ:Α.` η!

ν·Π!- Δ

ω

' Ρ `.

»ρ -,ν·
  

2386ΙωιΠω ι Ν ο οΝε:ιω ο κεΜεΝΩ
~: 1 8ΠΒ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΟ ΡΑΡΑ Η. ΒΕΒΒΙΤΟΜ. Ζ

-Ε

τ

β18ι·ετΞειω Μειῇοτὶε-ιτιοιιείὶειὴὶἰ :ιάνετίβε ιποηειοΒο9;

' 5. Ιειοιιτἱ. -

Ν 11ο111ί06Ρει;τίε , 8; ΕΜ , 8: ΒΡΞ:Ξτυε.Ιἑτιῷὶ. Ε8ο Πω

, Ν 9 Α ω: ο ε Πε1 ει·ειτ1ει ΑΙετειιΠε εΡΙΓεοΡιιε ρι·εείσητ1 ἐπὶ!»

5ο πο:15σειι·ε ευι·εινὶ 5 ηικιΙ_Ι:οι· Μει]οτἱε-η1φηο.ίἙ€τὶἱ ωοΜ.,

@ή εΙε εοπίυετιιὸὶιπηπίοἰιιω ηι18Ι11 Βοαιωιιε ΟΔι1ΕΜΦτ18

ιΜΠὶηειπΩο α; άφε1ει·εια, δ: κτιου:;ρΜ 5. ]ειευτΙ1ηνμίετωπ

ὶ:ι Ρι·σε&ιπκι ΠοίΜ·ο. ιπ30000 «δὲ νει:ιεεειΙ:1ΙΝω °2ΓἀἱΩ8.·1ἱι1Μ

νν 11.Ι.Ε1.Μ-1 ΡωΠεΠωὶ €ΡὶΪ£οΡἱ , _Ιο ιωκιπιε Οι·ειηῳ

πεοΙΞε €ατὸὶηειΙὶ;-Ρς€ὡγτ€τΙ , θα ιι: ο π ι ε εΠεεο:Π Ι:1άεω

μιτάωειώ έ Πι ο ε κι ι ΑηάεΒειντ:ηΠε , Η». Μ μ.: ισ ι Κα..

βοηει:Πε °εΡ5ΓεοΡοτιιω , ειΒΒει;υππ Ματια Ο υ_οκιεΜειῇοι·ω

μπουαΠει·πι , ΜΑ ι Ν ο Ν 1 ε δ.]ειει1τὶ , Ο Α ιι Ρ κ 12-13 π νωάοσέ- .

ΔεηΙΒ, Ρετεω δ. δετεϋ, θι1Δ1.ΤΕκτ1 ΤτεεεηΠε, εεε..

;·Ιππ , δ: ώ ε·ΙΓάεττι Ρα·ΐοιπε σ:: Ρτεεεεριο Βοππω μμε

Ιπποεεκτι ι εεήιιάκ:εταφ ίι1€1°Κ.έ ]υΠοπούςυΞσωη··Βσ..

:ΜιπΕ. Ρ:ιΡα: απο ;ενα·επ;ία ηοιιιὶηειηιὶ1 ΗοΠοτὶἱ Μπα· α..

€ειτοε π1οτ12τ:Βοε όε Βα:ΙσΠϊ5°81· Βάιπιππο εοικοτάΙα εΕΞωω

διιερετ, άε ι1ικι ιιτι·ηικ: Ρειττ1 ΑΡοΠοΙΙεω ικα” Βιέξεε ε;

άεπε Πιτ:: , φαω αιππεη τι1οιπεεΙιἰ $.]:ιειπἱ που τοηεΒ:ωτ.

Ι..€6Ηε Με1ι1ιτ οοικοτώε Ιὶττ€τἱε , ὰ Ρτωίατἰε νεοει·αΕΜΜΒ
ρῇεἀὶπει-Ι1ϋω8;-εΡΙΓοοΡὶε ,τ ΠΙ$ει·Ιο· νὶἀεἰ1ε6ῖτ ΑτιάΦ :ιν€πΓΐ,

Πω Κφωα:-εοι46οτόΜ: Γειάεε _ὶ11τ€τ£ιιθτ2Ιϋ δ: Ηειοκτ μπω-Κο.

_ςιοικηΠ ειὸ]ιιὸ·ἰω:ιιΜ είΕ9ιιι: τποοειοΒἰΜει]οτἰε.π1οοεΙἙει·Η £οη.,

ίμς;ι;όωεω Ρῇίοὶυπι8ς_ ωηΠω φαι: ειστε εοικοτὁΙαιπ ΙπειΒε.

Βο.ιπ Μ: ΡΘ:ΡΒτι1ι1·π1 ῳιἰ-ετε Ρ0ίδόετΟπτ , 6Χ€0Ρτἰε όιιτ11τ2Χ8ΔΕ

- ΕΙιέε·φια: Η: »£0Ι1;οι°ὸἱε2ΪἱτΕθτἱ5 πποηεισΜε δ. ]:ιαπι °ησπ1ἑηετὶπι

οοι1εείο. Γιιιπ δ, εεοΙεΙὶει ν1άεΗεε: 8.·5α!νατοτΙε εαπ: σου;

@Μιά ῇυτἱἱπιε ΡατοεΒΙαΙΙΒι1ε ω! «Μπι ρ€τεἰο€ιπἰΒιιε Πι

Φωτο τειιιτυπι ,β εμε Φαϋυ: ΑΜιιο. ΗΜ άοΗοπΙοιπ 8: ]ικΗ.

01ο εποε Με τεεξε.:$.ε _ο:Γοιπε ωτοκίαει·ιιοτ ό:: εΙε:Με
. › Ρ ρ ν ο _ .

Β



:σε -τ30·Νί21°ιτΑ ν:ιστΑ:

ΑΙστεσε Τσι·οσεσΙΞε στεσσϋσεοσσε , Ησεο σε Εενσπἰσσ

ΏεσοττσισεσΠε εικεσἰὸσιεοσσε , Βσειπισσάσε ΑσσεεεινεσΠε

_στοισσωστοσυε , Βσν1ά ΑΙετεπΠε στεΙιἰεΗσεοσσε , ΒεἰνσΙΙοσἱσε

στοΙσοΗσεοσσε, τω ΝατΙ1ηετεσΠε ε.ικ:Β1σ5σεοσσε , @εξω 8;

Ηετνεσε, δ. Μειστ1εἱἰΤστοσεσίἰε εο.σοισεΙ ,οσεισσεε Τ.σσάσ

σιειιΠέ,ΜεΙσπάσε σεΡο8 ΑΙετεσίῖε εΡὶΪ£οΡὶ. Βεισοηε.εΜε Με.

ᾶοσἱεστποσσίἔειΉ Τε:ΒαΙσσε σε 0ο στσΜε , Ησσο ΗοΦἱτειΙ2.

σ:1σε , Κ:ΜηειΙάσε σε ΟειίἙτο-(Ξσστει·Ιἰ στἰοτ -Οειτσοτὶ , [ρω

.ι·εστάσε ΒεήσΙσε , θσειι·σει·5σε Αι·τσο.τ!σε , Βει·σει·1σε 8Ρει;σο

σεσΠε _Ρι·1οι·. Πε σ.Ισε Ετοσπσσάσε Ρτὶοι· νὶσὸοεὶσεσίἱ:5·

;.Β.ο€ετισε ε]σίσεω πιοικιίΈει:Η ισοσο.εΒσε. Βε Ιο.Με Ρσ€ε.

.οσε θσωεεσ:ἱσε , ]οΙιο.σσεε Ηειάσσε δ: ΜΗ ΡΙστεε σττὶσβ

οσε ωσωσ , (Νοε τα: πισΙτἱεσὸἰσε εσσεσετσι·ε ΡετΙοσεσσ'ι

-εΠ:. Ηοε ετσιτσ σο σ ὰ Ποσιὶσο Ραμ. 86 ὰ εο.ι·ε!ίσειΠΒσ3

έιήσσάσισ εΐτ , σε Η πιοσα.εΜ δ. ]εεστὶ εοσι:ι·ει Ρτεείἰσἱτσω

ῇσὸἰεΙσπι ΡἰΓεὶσισ _εοσΓσετσσ5σεω σινσσετε ΡτεεΓσσιετεστΦ

σε ἰσνειΓοτ1Βσε ΡΙεσεισο.ω ῇσΜεἑειτσ ίο.εει·εισσε.

Αθ:σισ ;μωσ ἱσ ΡειΙει-ι1ο σ:εΙσεΡὶΓεοΡἰ Μετα Ι·'ει·Ι:ι εοσ.Ξ

@Ισ εεΙε!πο.:1 ίσο εισιισο αν: ;ενετεστἰει. ε!ξεσο 1:σΡει ἄσσο;
.,σειπ1ο.. ' ν ε

 

.ς;οΝ ο @αν ε. ΕΜ ΕΝ Με

δισ: Εσ8εσἰο Ραμ Η Ι. εεΙεΒτειτἰ εΞ4..ιιοσεε σο.

εσΜε ΡιπτετασίΕ. -

'ο ΑσόΕοεστσ Ραττιιι·σ νείΗσσε σιΒαι·εστεε, σονἰε Μο1°Βίσ

.ξ πονο. τεσοε«Μ Ρι·οεσεσ.ττισε. δαιτισστσε @τα Π ουσ Ροβ

@Ποσα εεεΙεσειΠ:1εω ἰσνσΓετ1τ, οσ·ΞΡσει·σ , νεΙ ὸεΡοΡσΙμ

;σε Έσεσε, νε! οσοσσο ισοάο ἀὶΡρτεισει·ὶι: , ασο.τΙιετσε. στ.

Ι Ι.

ΟΙετὶεσε εισἰ σ.Πεισε εεεΙείϋε σοπσσοι·σισ νεἰ Ρατεστσπι

[σοτσ111 ν1οΙειπΙο. , κι φαΙ1Βεε ανΙόΙτει:ε εΡἰί-ΩοΡἰ _ ε]σίσεω

.Ιοεὶ τεε!άσσε σεεεΡετσ5 ειστε: ΞΡΠ 8: Βιστοι·εε Γσἰ τεσκΗσ

ασστΙιεπιετἰ Γσο]σεεειστ ,, Ξοσεε εεεΙείἰειε 8: οσπσο. ι1σ.ιώσσε

Ρει·εεΙ›ε:ὶστ 1στεστε 11:σοΙ19.τσ :εωΕσαστ. $9.0ετά0τ©5 Ντε,

¦-ο



οοΝεττ1!!!νακΙΑ.
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π! φταιω ι· ι Γοε π: ειΓὸεπ·Ρεεε!εΓι!ε ω!η!Πι·εινε!!ΠτΉ Ρε Ρ
πω.

_ _ δ
ωοτο.ι:ει Ρσεωι Γετιειι:ιτικ· #6: ιηΓιΨει· όε8τειά811τιττ.

Γ! Ε.,

> Ρτο!α!Βεπωε δ:: πτσε!!ε οπτπ!!οι1ε !πτετε!!ε!

8; !ω;!εΒ!ι:ειε εεί!ε!!οινω σΡεττπδοι1€ε Εεε!.

. Ι ν.

· 8! Ψ.1!8Ρτο ε!ει·!εοι·ιιτπ ι·εόειω:!οηε @ειπε α!!‹]ι!!‹! Ρεκεεέ

απ, νε! ο!)Γ!ε!εε Μπιτ!! τε1111ετ!!: νε! !ΡΓοε , ειι3ετ!ιετΜ. Πε,

€οιει·ά!ε!πιικ ετ!ειπι σε Γεεει·όοεεε, σ.!!ειεοιπ , ΓυΒε!!ειεοιπ!,.

2&οτεε νε! Ρτ2Ρο!!τ! !2!0οτι.ιττ1 εΧ!Γ!ειιπτ : (μισό Γ! Ρωτάω

Γε:!πι: 3 ευο.τ!ιεττκιτ!ε ε!ο.ε!!ο Ρει·εε!!ωτιιι· , δ: ε!ε!ηεεΡε ε! Βε

ΒΒ!!4$!0 εεε!εΠα!!!εο εειάσ.ιπ. Γ

ν. ·

4 5! @Με ε!εε!εο νε! ει!!!ε εεε!εΓκι!!!ε!ε ρε!·Γοη!ε :πωπω Βωξ'

ῇεεεε!τ , νε! Δ! εω·εει·εω ,νε! Π! ν!πειι!ει ωεεω! ειικιτ!!εωεζ
τ ω, ηει:_2ΒΓο!υτ!ουεΜ πιει·εεεω·,π!Ε π10ττ!ε ει:τ!ει!!ο ω”,

νεο!ειπε , Ρε!υΓφωιπ ὰ Ποπ:!ιω Ραμ ει!>Γο!νετιιιτ Ι.οεω

νετ!) 1η ει!!!) £!ετ!6ι15 νε! εεε!εΓ!ειί!!εε Ρει·Γοηε1 εεεεωΡω £ω_

Ν, δζ οτπω!ο. εει!!ε!!ε , δ: Με; €!ν!τ2τ:ίε 8: ν!!!εε , ειπε επι.

Ρ!ειπ!ε νε! τε!!εω!ε Γυε:!ετ ι ε! ε!!ν!!10 ο!!!©!ο αε!Τειπ , 8ζ

απ!! !υ8εωε !ι1€6811$3 ν Ι .

- (3!ε1°!0!·φ1!θΧΟοΜω11υ!03τοτυΜ 0οη!!!!!ε νε! Πε

πιιω!εειιπ , νε! Μ! όοω!Βιιε , νε! Μ; Γετη!!!ο. 8οι·

Βετο: 5 ευ:ιππιππ!!Βεε ιπώ!!εε παω , το.ππ επ!!

εεε!εΓκιΜεοωω !σει·ιεΗε!οι·υπτ Ρετ!ειι!ο !!!Β!εεεεητ, ΠΠ! ε!

811Π!πιο Ροιπ!!!εε νεο!ο.πι Μετε:ιητιττ.

ν Ι Ι.

Ρτο!1!!:€π!πε η!!!!!οω!ουε 11Θε!!ν!1111-Μ ο!!ίε!ιππ εε!εΒι·ετι1ε;

ία! Με εατηΡοηε. Ρι:!Γετιιι· Η! ιιτ!:›ε νε! Ε!! αι!!:ι·ο ,“νε! μ;

αυτ:: σε! ει!ηι.ι!ε επεοωπιιιι:!!αιτυε ΡαΓεω Ηιετ!!·. ε

. .. . ε ν Ι Ι Ϊ. Γ

ιι! Γε!εω ιδιωυη!εεινει!ι: απο Β1:0ο!Μ1°!11Ω!εεω τω;;

,

€οτ!!ε έο1°!Η

απ! εο:1νει·ε

πω Γ!!! 9η2,ηχ

που» επεό!:!οιιεεύ

φωτ!! ε:: ιιοιτιιι·!ε εκεοωωιιιπαιτιιε ΒιιΒεοτυι·. δ! νει·ο :επ Ε

σοωππιπ!εενει·!τ 8: ευ!ευτπευε Γεω!!! πικαπ:

Ω30οπ1ΙΜ11Π08το , Με ὸ!ν!ηιππ ο!!!ε!υπ1εε!εΒτετυτ, .Με

σο.επΡωπι ο!Γετιπ·. ααα! Γ! αιΡε!!ειη! ειπ!εε νε! Γειεετάοῷ

888_!οο! σε Επιτε Ρ:2ΓιιτπΓετ!πτ 5. !!!!σο οὐ εΡ!ΓεἔΡο ε!αΓς!εω

ε δ 1!

, ΡτεεΓεητε



8.4: εοΝε1ιιΑ νΑ111Α.ε τε

.ξεσ.ΪΓ.

[τ
Α

ε.:

.Δει"

Ιρε1 εΧεοιπττιυιπ1εειτἰ Φ δ£2.Β οτὸὶπε εειάεπτεε , εεεΙεβαίἱἰεἱΏ

Βει1εΠεϋε εει.ι·εσ.ητ.

Ι Χ.

@εἰ :ΑΠΟ οΒ ι·αΡωο.ω νεΙ εεεΙεΠειΩΞεατυιπ εετατο Ξενα

60:10:11 εΧεοωωιιΜαπω :Μ ΓετΜΜ'Ηοι·ιεω νει1ετἰτ _ εεε-ε

όσ.ιππιππ :είΞὶτεἰτε Ροτετὶτ , ειιπεςιιωτι ειΒί-οΙνὶ πτετεειεω· ,

ίειει·ωπεητο ε.Πιέπεεμι1ι· , (ε ειιπιπυο.ι:1τη , Με:: εἰ @Μάσκα

Βιε:1τ , ΓοΙιιτιπιιτιι @Με τοτυ.π1 Ρετ[οΙνετὶτ.

Χ.

Ρι·οΜΒεωυε οπωεε Ρι·εεΒγτετοεπε εαΡεΙΙατὶεω Ροτεια:

τἰιιτιπ Γιιἴε1ΡΙαοτ , νε! Μ ειιτϋε εοι·ιιππτωττωΙΜΠτειπτ , ΜΗ Ρετ

πτιο.ιτιιε εΡἱΓεοΡ€ εῇυΓὸεω ώοεσεΠε ω! βατ. ὶιπ8ι·εἀπιοτιιι· , Ωω

ετο.ιτιειπο αὸΙἙτὶέΕὶ , ιιοά εΡἰΓεοΡεἰὶΒιιε τηο.ηάειεΙσ παμε

ΡτεεεεΡτἰε με οΠ1τήει ο εόΙεωτ , εκεοιπωιωΙαιτοε ὁ. Ποπή

11ο πιω: ωτιπτωτιτ : εμιἱ νετο εοτιτι·ο. ίεεε:Ιτ, Ρει:1τει· οι·άπιε

δεεεε1εΠεΐΗε1ε ΒειιεΙὶε1ὶε αιι·εειτ. °

Χ Ι.

Βεετενῇππι1ε ια ίἑεετόοτεε , @αἱ όΜπα οΗῖεἰσ. ΜΜΒΞτί

ΜΜΙοτΜπι.ιε εεΙεΒτεινετὶτιτ , 8: σε Μ ειιπιτ!ιεωειτε νἰΜ1Ι Με

εϊεετειόειπιιι· , δ: Βοιπἰε εεεΙεΙἱαίἙἰεἰε ιπ1νει·πιιι· , ΜΗ ὰ Πο

πιἱηο Ραμ νεπΙεωι εοΠΓεεωιητυι·. @ι1ἱ νετο εειππάεττι Γεια

τευτειω τιο11ό.ωπ ΡεΠῖ Γεια” ΠΙΩ Μετα ‹1ιιο.ἀκιιΞἰτιτο. ά1εε εε.

ΩΡιιε:1τιτ , εειάετη Ροεπα Ρ!ε&ετπιιτ.

· Χ Ι Ι.

δἰ ςι1ἱε εΡἰίεοΡοτιιπι νε! Ειεει·όοτιιω ει!ηι1εω νἱιπειιΙο

εκεοιπιπιιιιὶεειτἰοιπε ἱυιποὸενετὶι: ὅ 8: Με Μετα πωπω νε!

ἰιιπιπἰηεπτἱε Ρει·ΕειιΠ , νεΙ ἴτευὸεπὸἰ5 Γετὶείἔιᾶὶοηειυ Μπα εε: .

απο τει·τττἱηυιπ ΡτοτΠὶί-ετὶτ 5 86 οἱ: Ιω:: εΒίοΙιπὶοηεω πω

τιιετἱτ.: ΜΗ Μετα τετιπὶηιιππ Ρι·οπήίΤιπτι ίοΙνειτ ευοό Ρωτώ.:

Ε: 5 ωοεεεετεενευτιιεθ π1811ε2τἱτ1ΪεΡυΙτι15. 51 πω Με απ.

πιππο Με φΓωπ Ρ:οω1Ιεεπ, 8:1ιπι·ατι·εε .πιειπίεε Ποια [οι-Ε

πω” ΕπιπΙ1Ροεω. ι:ει·ιεΒΕτω·. Ο ε ·

4 ' Χ Ι ΙΙ. ε

_ :ΡτεεεἰΡὶπιυε Μ: φοτΙεε εΙὶειιὶε εΡἰίοοΡοτιιω εοιπΈτεττΙ 8;;

ροεΡἱΙὲοΡο ἀεηιιτιεἰεινε:ἱτ , Γε εειιιοιπ1εωυ]υΜεωω ω Ρο1Σ

ίείἱὶουεπινεΙ 1η Ρει·ίοηειω ο.ΙΙειήιιε επετειιἰΠ`ε 5 Ρο(ΜΜπε τα

β1Ιε εοεΕΠεοΕ118 εο.πιάεω )ιιΩ1τΞειπι όειιιιιιε1εω ως Με 1Ι1μ

Κ ` ι°|

|



| ()ΟΝΟΙΙ.ϊΑ νΑΚΙΑ. α”.

Χ

το Πιιε τΠΙειτιοτιε οΒτειιιΡει·ετ , αυτ οπιιιιιε ΠΠ Ρει·1ειι!ιιιτι

ὶτιευττειτ. - ν ·

Χ ιν. ι: Π, τ

Ιτιτει·άιειιιιιιτ Γεεετάοτ1Βιιε €2.ΡεΠειώε ιιε ὸἰνἰτιιιπι ΜΗ

ειιιττι πι πιιιιιιτιοιιΙΙιτιε δε. τιιι·ι·ιΒιιε εεΙετιι·ιιι·ε ( ΡτεεΓιιιιι:ιιιτ,)

ΡοΠςιιειτιι Πι ειΙιειιιε. εεε!εΠο. ειιιίάετιι Μέι Ρι·οΒιβιτιιιιι Πιειιτ.

Φωτ! Π ΡτεεΓτιττιΓει·ιιιτ τή: οτάιιιε 8: εεεΙεΠο.Πιειε ΒειιεΠεΠε
Ρτινετιτιιτ. °' ° τ έ

τ Χ ν. - _

ΡτοΙιιΒειιιιιε ιιε Πιει·ιιιιι εΙιι·ιΠιιιι νε! οΙειιιιι εοτιτειιιτοτὶ

Με νε! ειιεοτιιπιιιιιιαιτιε τΙετιιι·. Τι·ειάο.τιιι· αστειο απο Με

οΒΓει·νιιτιοιιε ο.ι·εΙιιόιτιεοιιιε , ι1τ€ΡιΠ:οΡι ‹Ιε ι Πε £εωι·ι δος

δε ειι·ειιιάιτιεοιιι ι1ε Ρτεετητετιε , τιιιοάιτΠ μα: ετοι·ι.ιιιι πιω!
Δωε Ριιιωιι Ποτ. Μ.

Χ ν Ι.ι

Στατιιιπιιιε ετιετιι ιιτ.ειτοοιιιπιιιιιιεετοι·υπι εοι·Ροι·αιιιίετ

Ρώτα ιιιειιιεειιιτ. τω νει·ο ιη ειιιιιτει·ιο , νεΙ Επι Πειιο, νε!

Πι ΠΡιεε, νε! επτα ι νε! ιιιΠιι , νεΙ Πι όοιιι1Βιιε εΙετιεοτιιτιι

Ροΐιιει·ιτ : ὰ Πιεει·εΙοτε Με Ισα εικοιιιτιιιιιιιεετιιι·5 Πει: ιιιΠ

ει: ειιιΠ:οτιο ιΠιιιε ΡτονΙτιεΞωΓοὶνειτιιι· , ιιτιιιιε Μπι Ρτιετιἰτειι.

Με εοι·τιεειιώιε. ει νει·ο εοττιοι·ο. ιιοτιιιιιο.τιπι εκεοιτιτιιωιιε

εετοι·ιιιιι ιιι ειιιιιτει·Πε ΓειιιιΙτα Πιει·ιιιτ5 ιιιτ!ε ειιτι·αΙιειιιτιιι·:

τ111οει ιιιιινειΠ ετιιΓεοΡι Ρωνωεω , ιιτ Ιιεεε ττιεικιιιιε εΠ·εότιιι

ττιαιιειΡειιτιιι·, πε Μια Ρι·ο εΙΠε ειΓΡοι·τειιτιιτ. ε

' Χ ν Τ Ι.

2Β εΡιΓεοΡἰε ειιιτιτΙιειιιο.τιε Γειιτειιτιο. , 860. κι ί» Μ:

τισ , εφτά: φώτα: , πιστη , έκυάτστωο Φ α”εείπιο πατώ εαποκί.

[πα , επί έ» Βου κυβι·ο τοάξτε άτβάει·απται· ίπ τισ|ισ: [το αάάίται· Με

ΟΠῖειιιω ΠτιιοιιΠιεοι·ιιττι·8ε ιιι ΐοι·ιιιαιτιοιιε ῇεεειιτΙιιπι Μαι.

τει· ιιιιΙΙο ΜΜΜ τεεἱΡὶατὶ5 , 8: ω ειιιαατιιπι Ροτειιτιε ὰ Πωσ

π1ἰιιιΡτετἰὶε ΡτοΙιιΒεατιε.



ω: εοποι:.ιΑ ν.επιπ.

 

(:ΟΝΩ!!..!! _ΤΠΧΟΝΕΝδ! δ

δυο ΑΙεκππάτο Ραμ Π!. εε!ε!:οι·απ εεποπεε ω.

ει!!πε Ρι·:ετετπ1!!!.

Ι. . ·

Εει·εν!πππε , πι: Με! εεε!εΠει!!!αι τει·ιπ5παι·ε Μπακ·

Ρποπ Ρι·εεΓιιτπειπτ. ΕΡ!Γεοπί , α!:Βε.τεε οι ει!!! εεε!εΠο..

!εοι·ιππ Ριπε!ετ! πε πεποτπε , ππει:.!ΓΡ!:1πιπ!!α Με πο(εππ..

τω· , σ.!!πιιοτυπι !α!εοτυπι ]ικ!!ε!ο ποπ ε!!ΓΡοπειπτ μια: μη»

πει· εοι·ιππ Ρι·ο!ι!!›!τ!οπεπι εεε!είὶει!!!εο.πι άππ!επιπι επει·εετε

μιί!:!τ!ειιπ.

Ι Ι.

Ηοε πικαπ !Ξιπάοι·ππι Ραπ·ππι εοπΓοπει άεΗππ!οπε Μ·

Μι” , απ: 1π εοε επ! ω! εππ!:ετ!πτπ νε! εεε!εΠο.ιπ εοπίπε!ππτ,

1°1ιι!!ιιε ειι€!82.τ πωπω ππ!τι:ετε. @θα Η ειπε Εεεεπτ ,ππω

:παπα !!τ. |

ΙΙ Ι. Ϊ .

` Ρτεεε!ρπππε , πι: Εφ! ε!επε! εεε!εΓπιτπππ νε!!;ι·ατπκπ ω.

τέ!!υπε ΗοΓΡίτε!!οπο απο !!εεπτ!ο. Γι!! πωπω, (ποπτε πιο πω.

Με πω· ειππιππ νε! Ρετ !:!εππ!πκπ 1Ἐτνἱτε πεε:ενει!πτ 5 πε.

δι:επιπιτπ !πποεά!επτιπ· ὅ 8: !πεει·!τπ πιο. !›επε!ὶεπι εεε!εΓιο..

Ή!. 86 πεε!ά!τπε ,_ Η εποε !πι!υπε:!πτ , ποπ ο.τππτο.πτ.

ιν.

Ε έ! πππέζιεετάοε!νε!Βε!ετ!επε εεε!εδειτπ νε! εεε!εΠο.Π!επτπ

ο ει” ο ε!ιππ π !εε Εοτπ!εω·ωπ !πιπεειτ ·. έ! ίειπε!

ίεειιπε!ο ,°8ε :απο 62ΜΜοπίτπε απ: ποπ άππ!Μπ , εε ε! Γι;

ρι·οι·ίπε ποπ εκππ!επεε ία! Ροππε π: !ιπππιιπά!τ!π ε!ππει·π

Ρει·πί!επόπιπ : ο!!!ε!ο οιππ! δε εεε!επειί!:!εο ππνετπι· Βεπ€‹

Ποίο.

ν

$εεππόπτπ πωπω Ρτπάεεείτοτππ1 ποί!ι·οι·ιππ όεεει·ππππ.χ

πε πωπω!!! νε! ε!ετιε! εππΓει !πετ! πεΒοε!ειτ!οπετπ Ξπ!ιοπε..

Παπ! επετεεεπτ3 86 πε εποπ:ιε!π ὰ ε!ει·!ε!ε νε! ε! Μάο ω.

:παω τεπεο.πτ , παμε εεε!ε!ῖεπι Με! νε! εεε!επε!!:!επ !)€.;

πεπε!ει π! πωπω τεπεειπτ.



. Ό _ > τ . .

_.··(!·ΟΝΟΙΙ.ϊΑ νΑιιι^Α.! _ ηῇἶ

ν Ι.· ι τ -

Μια ετ!αιτι ω ν!εατι!ε , τμ! εποτιιτ Με 86 Ταει·αιιιειιτο

ί.ιιιιτ οΒ!ἰ<τατὶ , τ!ιικ!τιιιιε ί!ατιιει·ιτ!)τιπι , τιιιοτ! Η Ετ!ει 8τΓαει·α

:εε-οτι τεΒΒιοτιε εοιιτεπιτα , ΡετΓοιιατιιπι πω ΐα!Γο αΠιιπιειια

:εε , εοιιττα ΡειΓοιιαε Γε ει·ε:ιει·ιιιτ , 8τΓιιΡει· !ιοε ιο ]ιιτθ του.

νΕ&ι Γιιει·ιιιτ: τ!ε εετει·ο κι εε εΡἰΓεοΡατιι αι! οΗὶειι Πι! ειτε·

ειιτιοτιεπι Με αι!ιιιιτταιιτιιι·.

' ν Ι Ι.

Πτ 11θπιο Ρτε5Βγτει·οτιιτιι εκει·ιιιιιιι νε! ςι1οε!ειιττηι1ε απο.

!ιιτιιειιτιιτιι τειιιΡοι·α!ε , !Π1ττιο ε!ετιιιτιετιτιιιιι ΓΡιι·ιτιια!ε α αιτο

ειιιιιιιιιε ιιΒΙιεε εεεεαιιτε νε! ιτιεοε!!ιιοίο αεειΡιατ , ιιτ εμβ

τοΙΡε νε τιιιτι!θτι·ια εμε Ρεεεατιιιτι ι!!ιιι! τετιιιεατ. Νεο με

ιτε Ρε&ιι 0ι1]ιι(0ι1τ1ηι1ε Ρει·Γοιιαε , αιιτ εοιιίατιειιιιιιτατιε , π!

ίαιιιι!ιατιτατω, αΗειιιειεοπιιιιιιιιιεαιιε Ρεεεατἰε , !ιοεεΡΙΓεορο

Ξωιοτείεετε τΙεττατ'ιετ, πει: α ηι1οειιιαιτι Ροειιιτειιτε αυτ μα·

τια αιιτ ία-νοι·ε ·πιιιτ1ι15 ΓιιΓειΡει·ε ΡταεΠιιιιιατ , νε! Μουτ τ!ιετιε

οτιιιτει:τειιι ασ! τεεοηει!ιατιειιειιι αο!τ!ιιεατ , 8: ε! ι·εεοιιε!ε

ιατιοω τε1τιιιιοιιιιιιιι Έει·ατ 5 νε! €1ι1οει10ηιι€ !ινοτε α!ιιιιιτ

ςιιειιι!ι!›ετ ι!ιΒιιε Ροειιιτειιτεττι α ι·εεοιιει!ιατιοιιε τειιιονεατα

Ηοε ειιιιι:ι Πιιιιοιιιαειιτιι α Βεο 86 !ιοτιιιιιι!σιιε εοετιιτιιιτι εἰ!.

ν ιι 1. ·
1ιιιιοναιτιιιε αιιτεπι , ιιτ Ρτεε!ητει·ι , ε!ει·ιει, τιιοιιαε!ιι, εε:!“Μ·

εοτινΕτΠ, Ρει·εετιιι! , πιετεατοι·εε, τιιί!:ιε! ειιιιτεε8ει·ετ!ειιιιτεε," ° ` '

8ε πι αετιειι!τικα εκιί!ειιτεε, 8τ ατιιιιια!!α τιιιιΒιιε αι·αιιτ, δε ειπε ι

Ιειιιιιια Ροττατιτ αι! αετιιτιι , εο118τι18ίε0ι1τ!τατε !α:τειιτιιι· , ιιεε

ττιι!Γτιιιατιι α1ιωι ιποναε Ρεε!α$!οτιιττι εκαέ!!οιιεε Πιιε αιιέτοι·ι

τατε δε0ο11!ειι!ιι τεΒιι1°τι αυτ Ρτωε!Ριιιιι Γιατιιτε αυτ !!:2τιπαε τ!ε

πονο ι;ει1ετε αιιτ νει:ετεε 8ττεΐΒΡτ2Γε θ!!9!!Ο ΪΠΟἀΟ ·ΡΤίΐΓΠΠΊδΠτ.

δ! ι1ι1ιε αιιτειιι εοιιτιτα !ιοε Εεεετιτ , 8τεοπιιτιοιιιτιιε ιιοτι ε!ε.

Μαι” τ!οιιεε ΓατιτΓεεετ1τ €οπιπιιιιιιοτιε εαι·εατ.

° Ι Χ;

αιτοτ! α Ρι·ει·:τ!ετ:είΓοτε ιιο!!ι·ο ΐε!!ε!ε πιετιιοτι:ε !ιπποεειμ από!. τα.

τισ Ραμ ία&ιιιιι ε!!! ιιιιιοναιιτεει Οτο!ιιιατιοτιετ αΒ @Ετα- Μ-ω· ει

νΙαιιο δεθιιιτ!οιιε !ι2τε!ιατε!ι!ε 86]ο!ιαιιιιε $τι·ιιιτιεια!! , τιιιι

εοε Γεειιτιιε ε!! , τα6ιαε , 8: α!› οι·ι!ιιιατιε αΒ ειε , ιι·τιταε εΠε

εειι!ειιιιιε.τ Αι!ιιειειιτετ ετ!αιτι , ιιτ τιιιι ε!ιΒιιιτατετ ετε!εΠα!!ια -

εατ Γεω !αει·ιε5εια Ρετ εωι&ω Γε!ιιΓιιιατιεοε ι·εεεΡετιιιτ,

εατεατιτ !ιιιΡεττατ!ε. .Α !ειιατιοτιεε (αι ιιιναΓιοιιετςιικ Ρε;



η». δ

κ

ΟΟΝΟ1ι1Α ν816ΙΑ. Δ
@Μετα ΓεΙιἰΓπιαιὶεοε Με .Ρετ ΙαἰΟοε ία&αε 61116 όε ι·οΒιιε

εε6ΙείἱαίἘἰοἰε , οπιιιἰ εαι·εαυτ Ηι·ττι1τατο , 86 απ! εοεΙοίἰαπι Με

φπα οοετα_τανεπαιπυι·.· 5ὶ 61818 αυτεπι 6οιπτα3τε: Ρ:α:Γυπι.

ΕΜ: 5 εΧεοπιττηιηὶεατἰοιιἰ Γε απατα ΓυΙήαεει·ο. ΙΙΙοε αιιτεπι

ω @σοκ ]υται118πτυτΠ σΙε τωεικΙο Γ6Μίωατε Ρτααιω.π

αει·Ιε Οι·εὶὶι11Βιιε 86 ὸἱ8ΠἱΕ2ΕἱΒΙ18 άο6τενΙωιιε πιαπει·ε: [Μ.

ΡεοΓοε. · _

 

6: ο Ν ο ι ω;; Μ ΚΟΤΗΟΜΑφΕΝ.Ε

Αιιτιο Μ. ο6:. ΧΧιιι. εεΙ:Βτατι1τιι.

Νιπο Μ. σε. ΧΧιιι.ι·οΙΜοιπο ΒΙοιαοδίΕτΠο Ραμ. (Ηο

Α110τὶο) ι·οΒιιατπο ΙιινἰιΕΗΠἱιτιο ΣΒΒΕ Εταπ·εοτυω ΡΜΗΡρο,

νι. ΟαΙεηάαε ΑΡΗΠε σ:εΙ6Βτατιωι εΠ: εοικΠωιν Ρι·ονΙυσαΙε,

Πι Γεάο ΚοτΕιοπια8ωΠ τοΕ8ευτε νεααταΒ1Ι1 Ραττ0 ΤΙι. Κο

ΣΒ0Π128θτ16 αι:οβιεΕπΓεοΡο , Ρτα:ΓετιΜΜε οτιποΗ›ω ΓυΠ·Έα€α

ω. Με , Ρτεετεηιιαπι Ποτιππιο ΟοοΠαηο€εαΠ 3 ΙεΒΜιπε

€πειιΓατσ, δ6 αΒΒατἱΒιια φαω ΡΙιππιπε 86 ττιιιΜε αΙϋε Βοτήα

Μπα ὸὶΓεππὶε 3 Ια 91.10 Πατιπα. Γιαπ εαΡὶτιιΙα ΓυΒΓοεὶΡτα 86

©01°2.ΙΤ1 οτ11Ι1ὶΒιι8 πατατα.

._ ' . Ι .

π1ει·ιόαι·6 άεΒεαιιπιε , Ποπ 911081 πετιεαωιιτ επιππιόατε , αιι

&οιΙτατε Ιω. ςοτ16ΗΠ Εατ6τα:κοΠε 86 Ι1ιήι15 Γαἰὶε Κοπ:Βο

απαεωΠε , α ΓυΜαΒαποΙα ΜΒΜ. , Παω: α. :Μπα , Μα οτ1£.

@αυτο νοΙιιωιιε οΒΓ6τνατἑ φπα 1η 1ΡΓο £οικίΠο 6οοίΒτιπα

1ποΓωτιτιιι· 3 86 εοτιιπτ 6οιπωαι:ιπ οΗἰεἱα , 86 α ποΕπε Μ:

_ι1οαὸαεη Βι·ενΙτατο Ματ 6οΙΙ66Ί:α., ικα ΙΡΓοι·ιιιπ , αιιοά αΒίἱτέ

πεεΠαοαΜατρ [Ου 8εία&ιια . Ποστ ὶηνὶτοε , οΡροττεατ οσε

ΓιιΡΡΙοι·ο. ν1εΙε:Ικα ο: μ; ίῖτιἔυΪαε ιΜοεεεία· ὶἀοι1€:ε Πα

- ;:υαιπιπ ΡετΓουαε , Τα ίὶτπΡΙἰ6ὶ 86 άσ ΡΙαιπο ἰιπνείὶἰεοιπτ,

εμε 6οι·ι·ο6Ηοηε νε εοἘοττιπατἰοιιε εΠειπα Παπ , 86 εα ι·είο..

“στα απ 6οιπ:Πάο ΓιιΒίἑαυ€τιτὶ. 8

“ Ι Ι.

_ 8ἱτιἔιιΗ εΡἰΓεοΡὶ νὶτοε 56Ιοηεοεαά οΗὶεἱυιπ ΡΓ26ΗΕ360Πω

αΠιιππαιπτ , φ.ιατευιιε μι· τοτοε 6ΡΠεοΡατιιε ίατιθ;ευ Ρι·α:ό16α..

τΙοι:ιΞε τοτα 6Ι1ίΒιιττατ.

[Π

ΠεΠάοι·αυτοε Μνειαίτε μα· Πτ18ι1128 είΙοεεεΓεε αιιοεΙ εαπ- α

_

-.

-____..



-ΟΟΝ(Πϊ..ϊΑ νακΙΑ.· α”

- _ Ι ΙΙ.

δἰοἔαΙὶ εΡὶΪεοΡἱ εκτεΠοε ταοοοπ:οι·ιιτο ετοΙοβω εποε.

ΒταΙτε εοι·ττεαοτ , Η εαάεω εαο1τοΙοττι αεΒιιετ1τ , 86 τοοοΙ..

τυπο πεε!ε:ιετττ ετοεοεΙατε.

Ι ν.

ΒἰοΒιιΗ Γυ!Β·α8αηεἰ ΜΒΑ ΪυΒ]εἔὶ2. οι» ωοπαίτετία [τα.

όεαοτ ι·εΐοι·ωατε , 86 Ρετ· εεοΓυτατο εεεΙεΠαΠ:παππ αάνοεα..

τω , Ραττοοοε , πωπω , ίειι οιιοΠτΒετ αΠοε εοππΡεΓεαοτ ,

πε 1ο ετἴοοἱε αυτ ι·εΒιιε οίΐεοοαοτ ωοοαίἙετἰα 5 8: Η Ϊοτίἱ€

τω: ο εοάετωτ , :το ΓατΜαόΒοοετο εοωοε1Ιετε.

ν.

ΒἱίὶτΞέτἰι1ε ὶοΒἰβεττιιιε πε οιιΞε ἰο ὸὶνετΙῖε τοοηαίϊετἱἰε Ιο

ειιπτ πιοοαοΜ Βαβετε Ρετωὶττατιιτ ι Με Ματ αΒΒαε μυώ

Βιιε πιοτιαίτετΞὶε οτττΠάετε.

· ν Ι.

(.ΐΙετ·1τΞ οιιἰ άτοι·εΙιεοΠ Ϊι1ετἱΜ νἰτἰο ἰοτοοτἰοεοτπτ ΙαΒο;

Ζακ, Ρι·οιιτ :Μετα αυτ Μουτ ὸρεεεανετἱτιτ , ΡιιοΙαοτιιτ. Ε:

β τρία Με άε εαιτία Γυ(Ρεπί-ι15 ὶνἱτια εεΙεΒται·ε Ρτα:ΓιιππΓει·φ

αἱ: εεεΙείἱαίὶὶεὶε οεοε6οΙ1αίαΓΡεοοατοτ , 86 Ρει·Ρετιιο άεοο.

_112.Π1τ.

ν Ι Ι.

. (ῖοιπίτὶτοτἱοηεε οιιοοιιε εοοττα τ:ταΡιιΙατο , 8τεΒτΙετατεοπ,

δε: οεἔοτΙατοτεε οΙει·5οοε, 8τ ἰοοτἀὶτιατε Γε ΒαΒεοτεε ὶο (π

νὶοἱε ΜΜΜ ετϋτε 3 οτε που 8τ εοοίΗτιιτἰο οτε Ι1οπεΠ:ατε

δ: οτοατο ἱΡΪ0τι1Μ Ητωττετ οΒΓετνεοτιιτ : πα «ρω Η Ι)εταοΙ

&τ()αΡποΙα, ιοοοἰτἱοοε Ρτετοι1Πα ,απο που Εττωοτ α Πο

·811Πε οι: ΟαΡττοΙο οΒΓει·νατη ὶΡΠ εΡὶΓεο[Εὶ ΠοΒιιΙοε αεί οἱ:

Ϊετν8τἱοτ1επ1 εοτυτοεοοιΡε'ΙΙει·ε Μο Ρο Ροοαοτ. τ

ν111.

·Αάτωε οΒΓετναι·ἱ ωατιτΙαιουε , οτ Βοοείτατ ετοΙεΠειτιιω οι

οτοαωεοτΙε , 8εναΠε, 8τειαίτοεΗα εΙιτὶΓτοατἰε 8: ειιεΙιατΙΠἱατ

ςΠΗΒετπετ Ρετ ὶΡΓο8 οΒΙετνατἰ τοαοοετιιτ. Ετ τζε Γαεετάοτ1

Μια εμ τ1εΒΙτεετ1ε Εκο” Ριιοἰατιιτ. °

Ι Χ.

Πε εοοΡεΠἰοιτε νει·ο £ωοωα ΡτοΡτἰο Γαεει·άοτ1 νεΙ αΗ

εοὶ αΙϋ άε ἱΡίἱι1ε Μ:ειπΙα , δ: τὶε μεσα Ειβώτοτυπ·ι , οιιὶ Ικα:

ιτε Ιε::ετττ:τ αεΠω Με , τΙε εεΙαικΙα εοηΪείἱἱοπε , 8τ τΙε στοα
δ Ρ Δ Η ιι Ρ

Β



3 σοι: οι εαπ :νωι3 π. ` η

ΠΠιιε , (Ιω Π8ΠΙΜΠ εοηΓείΒειω ἱηΪτεἔετἱτ , Παπ: Βο.τιιτξιω

Με, εκεεμτ1οιπ εΠΙ1€επιτε: ττκιικΙεται·. -· γ
- Χ. ε °“› μ..)`.. Σ

Τεστ Μ εειτΒεὸτειΙΙΒυε φαω 1τι εοπνεπτυειΙἰΒυε εεεΙείῖἱ3

·νὶι·1 Μοττε1 οτὰἰπεητιιι· , 61008 εΡἰΓεοΡἰ ΡοΠὶιπ Βο.Βει·ε ωμά..

@εστω 86 0οοΡετἔτοτεε ω ΡτωὸἱεωοηΙΒυε ,` 86 :ιυὸἱειπΜ

62οι1Ϊείἶὶοι1ὶΌι18., 86 Μ; εετε:ἰε ειπε ω (ειΙιπετιι Ρεττἰπετ›τ Με»

ρωταω.. ε ‹ ' ` 3'

Χ Ι. · 6 Θ

ΕΡἱί-εοΡἱ παμε το.Ιεε Μ· (πω: Οπϋπεε Ρι·οιηονεε.πτς

‹1υἰ εοπτιιΜΡύττι ει» οίδ6:1ιιιπ όΙ8ηε νειιεεωτ ειώττιΡΙε;·ε5

.ςυοηἱειω Η Έφ.τοε 86 ι·ιιόεε οτάάιωτε Ρτεεἰὶιτιτἴετἰιπτε 86 οι·

.άΙηει:οι·εε δ6 οι·όωειτ1 ἔτανὶτετ μπω μΒει1τω·. α

Χ Ι Ι. ε ·ε

` Ιω. εεεΙεΠειίΗεα 61ιιοςυε ΒεοεΗεἱει ,ΡτεετετττιἱίἰῖρἰηόἱΒτιἰε”;

ε-ίΤυπιαπτυι· ΜοιπεΙ , ειιἰ Βεο 86 εεεΙε κι: νεΙππ δ( νειΙεειοι:

8ωμιττι ΙωΡειιὸει·ε ΒιιπυΙο.τιιω , πιει: ειΙηυἰε κι Ιποε ἰηνε.1

Ματσε ειΠΡ:1ΜΠε , σε ρε: Ρι·ονὶ:ιεΙο.Ιε εοτιεἰΗιπτι Δ εοιπε..

ΜΜΜ» βετιεΗΕΠ5 ίωΓΡειπάειται·. Σ

6 Χ Ι Ι Ι. ι ῖ

Παπ ΗΜ σαηοπἱεοτυι11-β6 ωειΧΙτι·ιε ΓΡιιτἰἰ που αιπποηί;

@στα ὶπ εεε!είΠε Ει:ειι!ειι·ΙΒιιε , ὶτι εΙιιὶΒιιε ιΠίκωω Γεω: μι.

ττεε εαυτο. Νε 61ιι1 ΙιοΩ Ϊεεε.τὶτ,, ὰ Με βειιεθεάέε ΜΡε;·β

άειτιιτ. ' °

Χ Ι ν. Ψ

Ϊ.:ιἰεἰ εμ όε ·ττιοι·ςιωι·ΙΙε 86 σ.Ιϋε , εμε ῇυτὶ ἴΡἰτἰτυαΙἱ ίί1:1

ωποεκα , Γε Ρι·εεΓωπιιω: 1πιττοττπαει·ε , Ρετ εετιίιιι·ο.πι εεε!εμ

ΠαΠ:1ε:ιω εοωΡεΓεο.οευτ. - - - . Μ:

` Χ ν.

Παπ: ετἱειττι εοιπίΗτιιτἱοιιεω ειιω οικω ὸὶΙΙεὅειιτἰα (πω:

.ΜτΙ νοϊιιππι1ε 86 πιειοόωπικ , εμε ΓιιΒ Ρωτώ. άεΙ·Μεο. με..

ὡἀΒετ _, πε (με 5η ο.Ιηι1εω εΧ€ο1τιπ1ι1ηιε2τὶοτ1ἱ8 Γεωτειπτωτι

4ποττπΗΞειι·ε ΡπείὶιΜο.τ , :ΠΠ Ρτεείευτ1Βιιε Ρει·(οηΙε «μπω,

πιοι1Μοηεω Ρτωτι1ΞΓετὶτ €οτπΡετευτεω : Με εευ(-ει ειιΡὶόἐμ

τετἰε @αμε ειιιόε:ιτ νωειιΙο Μι1οάειτε , νεΙ 1ιωοάατιιττι Μι

_ίοΙνετε. -

Χν1. "Ί

Ροεπαωειιοφιε σ:οιύΗωι:ιω 1ι›Ηὶ9 ΡταεἱΡἰωιιε ἴειεὶερτἱτ

`
π



Ο Ο Νε Ι !..Τ Η νέΜι ΓΑ, με

Με ε!σ.ι·ιόε!!!ικι εοι!!ιιε!ο. , εεε που επεεεντετο Ρει·ι·οε!Λει!! ,

ευ! εει!εε εοιπ]ιιτ1&!οηεε Ρτο!!!!σετε εοιπεπιίε:!τ , επι: ε!Γ;!επτ

ΡεεεΓυττιΓεε!ε 1ιπετε!Τε. -

ε Χ ν Ι Ι.

τ Πεε!πποε παμε Ρετ ό!!!:16Ηοηετε εεε!εΠει!!;!αιω Γο!νε1ἱἔ

επι· , ειπε ό.ε επτα: !εεε ε!!ν!ηει , νε! !οε! εουΓεετιιό!ιπε πρ!

Ρτο!πιτει , δε ίο!ιιτ!οι1επι εειτ11Ραετοτυω Ρτεεεεε!ειτ ί-ο!ιιτ!ο ε!ε

επικιπιτε με! Μεση ευ! εειι11Ραττει Ρει·ε1Ρ!ιιιπ, εε ε!εε!κηειι·ε

ροεεωτιιι·.

Τ Χ ν Ι Ι Ι. Α·

Οπωεε ει1]ιι!ει1ττηι1ε οΓεω τεΒιι!σ.τεε ε!ε τεττ!ε ει!!ειι!ε

@ε ε!ε εα1ιι!Πτ!ε Ρο!! Ι.2τετ:111εηίε εωπε!!!υπι , !!!!ε εεε!εί!!ει

(ο!νει·ε εοππΡε!!ειιπι1τ , ει!!Βιιε ε.πιτειι ειιτ!οιπε Ραεε!!οτιιω ώ!.

νε!πιητιιτ , π!!! απο !ΡΠε εεε!εΠ!ε ε.!!τε!· εοιπΡοίωεε!ιπ,

Χ Ι Χ.

δ! ειπε τε!!ε!ο!!ιε ει!οΓειιε ειΒΒε:!ε νε! ιππήοτ! μπε εειΡ€μ

ω!! !!εειπ1α Εκο εί!!εΙυο Ηόε @Μπιτ , νε! Ππιιτιιωπ Έειεπιτιι!εω,

[ι.ιπιππιππ Ρι·:εθη!τωπ 5 πο!! Γο!νωπιιτ έ εοπνεπειι , τι!!! !τι

υ.τ!!!τειτευο όοτιπιιε εοτιί!!εε:Ιε εεόιιηόεί!ε.

ε!. .  

εοΝειι.ι ι1Μ εκ ονιΝ ε1ΑΙ.Β

ε (Ξε!ε!οτειἶι1τιτΒοτ!ιοτοειδιειοτιο @στα Μ. σε. ΧΧΧ!. »

° Δ [πε Μειιιτ!ι:!ο Ατε!!!εΡ!!εοΡοδε ε!ι1ε!υ!!τε8ειοε!ε.

ε ε ~ ν·
Τειτο!πτικ ιιτ ΡτΪοτ Με! εοενειπιια!!ε-ιι!ει·ο. Γεπτετειππ ι:ε.

Γο!π!ωωπ ει!α ει!!‹]ιιο Με !!εειπ!ει Πι! :ιΒ!πιε!ε , νε! εΡ!!εοΡἰ

β!! , έ! εεπποευε Γιιετ!ε ειΒ!πιχ πωπω Ρεεωι!εω , εεε!Ρ!εε: φα!

μ!! Εοπε` Γεεε:!ι= ει!ή!ε!ειευτ ὰ Ρτ!οι·ειτιι , εεε ε!εηιιο Ρτ!οι·ετιιέπ

524!εο.τ Μηνά! ,ε ευοιι!ευερετ Ρων!ιπε!ει!ε εοηε!!!ωπ Γυει·Ι1:

ε·ε!!!τιπιιε-_ πι!!! !επε Ρε!οι=ειευε Μ: εΒωιόεε Μ! νεάά!ε!Βιιε,

Ημος! Ρι·5οε! Μετα ε!!&ωπίεωωεπι :ιεε!Ρει·ε πουτσο Π: εεε

Νεε!Γε ε; 8ε :απο ιι!εεει Γιιττ1111_ει:Η εειπιιιτι Γο!!άοεεω ετ!επι αν.

ε!Ρει·ε που ΡπεΓυιΜε. Εὶὸεπι Ροειπε ίι1εμιεεειε Ρτἰω, εμ!!

ικιιπαππυπηιιε Γιωπικιω Ρεουη!ει: πωπω τεεερ!ε ε!]!ιόεείε,.

@εεε _ειπειρ_ 610.! Με !!εειπ!ε! ΒΡ!!εΟΡ!',!!1Μ!έυόεε0° Ρεειιε
ν ε _ ε η



242τΝ 00ΝΟΙΙ.1°Α νΑΚ!·ιΦι _

ιιιιιτιι τεεεΡετιε πιιιειιο3 ΓιιΓΡειιιιιιειιι·, ιιεε ιιιίι Ρετ Ρεονιιι,5

@Με εοτιειιιιιτιι τε!ειιιεειιι·. · °

° Ι Ι. _ ο .

8ειιειιιιτιιιε εει:ιιιι ιιε ιιο!ιειεει , 86 ιιτιοι·εε , 86 ει!ιι οοεε!ιειιι

ιιιιιι , ιιε ιιιι€ιι!ιε ιιτονετιει!;ιιιε , 86 τεειιιιει!ιιιε , 86 ειιΡετιιιε$

ΠιιΒιι!ιε ιιτιιιιε Δι1ιεωιετ εοετιιιιιεειιε ιιι ειιιιιειι!ο οιιοτει· οι

:Μισο π! ιιιιιιιιι, 86 ι!ειειιε ε:ιιιι ει!ι!πιειειτιιιτι ειιιιιιιι Ρι·ιοτειε

τυποι ι ε!ειιιιιι·ει!ιοιιε εοΒιιο!ειειιι· , 86 εοετιΡοειιιτεάιδειειιιε

ιιι ΓετιΡειε , ιτε. εισαι εοιινετιειιε Ρειιεε Κ: τεειιιεεε ιιιιιιπι

(ετιΡειιιτι δέ ο.!ι!ιο.ε ε!ιιιό.

ΙΙ Ι.

Νι1!!ι1ε :ι!ιΒο.ε πουτσο τεειιιιιιε Ρεειιτιιιιιτι Με ειιιιιειι!ι ΠΩ

νε! ιιιιιιοτιε 86 Γιιιιιοτιε Ρειι·ειε ειι.οιειι!ι !ιεειιειιι , ιι!ει·ει Γεω..

ιιιιιττι :ιο ειιιΓεοΡο Πιο εειιιιιιιε!ιιιιι Γεειιιιιιιιιιι ιιιοιιοΡεετιι ΓΠ

Γεειι!εειεεε ι επι εοιιετο. ίει:ετιε , Ρετ εοιΓεοοιιιιι Γιιιιιιι μι.:

πικαπ. ·

"Ι ν.

ΡεοΡεετ ίειιιιιιο.!ο. οιιεε ει: ιιιοτιιο.Ιιιιιιι εοιινετιιιειοιιε οτα

νειιιιιιιε , Πο.ειιιτιιιιε ε!ε ειιοιιιο.!ι!ιιιε ιιι€τιε ι;ιε ιι!ιΠιιοει εφ)

Πειιτιι ι·εειιιιιιτιε ω ειοιιιι!ιιιε Με εε ιι!ιοιιι!ιιιε Ρει·Γοιιιι5 πιο;

ιτιετιε :ιταιε ε!ετιεοτιιιιι νε! εει.ετιι !ειιεοτιιιιι αιιιΓει ειιΓεοε!ιιι:

ειιιιιά Γε τιιιιιιιιιε ε!εΡοιιι Ρεττιιιτεο.ιιε. Ριιει·ι 86 Ριιε!!ιε ειιιι

ι!ιι Γο!ειιε ιιιιει·ιτι 86 ιιιι!ετιιι Ρετιιειιε τεΡε!!ειτιτιιτ, Οπιιιεε

6:οτιιιιιιιτιιεετ εοετιειιο.τιε ιιι τεΐε&οτιο , 86 ιιι ε!οτιιιιεοειο ε!οτ.

ιτιιιιιιε Γο!ιεειτιε, @Μπακ ιιοοιιιιι!ιιιιτι οπιιι€8 ιιειιτιιιιιιειιι·

ΜΗ ιι!ιοιιει Ρετ ιιιΓΡεδειοιιεπι ειιιΓεο ι Μετα τεειιιε:ιειιτ εεε!

ιιιιιτιιιιιτιοιτι Βιειειιιιιιιιι , νε! ει!ιιι ε εο.ιιΓο. 9068 ειιιίοοιιο

ιιεεεΠΞιτιει νιε!ειιειιι·, ·

ν.

Ιεεπι ειιοτιιει!εε ιιιι!!ιιεειιιιε ειιιτε Ρετειιιεεειιιευι· νε! επτα

Ρετιιο&ιιτε, ιιιιιίοτεε ει: ιιισ.ειιο. οικία 86 τιιτο : Εε ειΒΒει

ειΙΠι ιιιιιιιιΒιιειιτ ιιε ιι!ιεει· εετεειι Ρεττειιεεο.ιιε τιιοιιιιι!εε. Ε:

ο ιι!ιηιιιιιιεΙο ει!ι!ιοειΠο. εκ μια Με ει!ιειιι Ρει·ιιιιεεειε : ει

ε!επι ιιιιιιιι€οειιτ εινα! Πιιε πιστα τενετεειειιτ , 86 ε!εε ει ίο

ειιιιτι , ιιοτι :κι νο!ιιτιεο.εειιι Γιιιιιιι , τω οποιο νιε!ει·ιε ενοσ..

τω.

ν Ι.

οπο ΓιιΓΡεέτο. 86 ΓιιιιετΒιιο. οΒιιτιιοιιειιι·. Οιτειι Με απ;



Ο Ο Ν(:δΙ Ϊ.. Ι Α κι ΑἱΚΈ Αι μ.:

:επι εΡἱΓεο ι ε!ιΙιεειιτιειιι εεΙΙ·ιιΒε:ιιι: 86 ειιτειιιι μι· Γε δέ Ρετ

ιιιιιιιΠ:τοε ίδοε ι δέ να" 86 εοιινειΓειτιοιιεε εειι·ιιπι τεΙιτει·

ι·εΠι·ιιι€ειιιτ , φαι Επι· εοι·ιιιιιειΙιεειιικιιιι ΓεειιιόειΙ6ι. εποε

Δε εειι·ιιττι νικ. ιιι Ρια(ειιτι ρι·ονειιιιιιιτ Γοιιιο.ιιτιιι·.η.. _ ;,.

ν Ι Ι' -

δτειτιιἱτιιιιε , ιιτ οιιιιιεειιιάιεεε απο οι·άιιιιιιιι απο ώ Με,

ιιειι·ιο 6ιεΙεεειτι ιειιιΡει·ειιτ Γε 86 ι·είι·:ειιειιτ: 88ειιει·:ι!ιβιιε

ειιεοιιιπιιιιιιεει.τιοιιιΒιιε ι μα: ιιι δειιει·ειΙι Ρεπιειριιιιι:εε εκ;

£ριιιιιιιιτιιεειιι: ιιΒι .εοπιιιιιιιιιεεινει·ιιιϊτ ω ειιιιιιιιε ι·εΙ.Μ·ι,
61ιιειιτι.' · Δ _ ε ι Μ

ν Ι Ϊ Ι. ε ι

$τειτιιιπιιιε , ιιτ ιιι Ιοειε Πνε ι·ιοι·ατιΒιιε , ιιΒι εοιιει·εειε

τιο εοιινειιιιιειΙιε ΓοΙετ εΠε , Η :ιειιΙω.τεε εεεΙεΠεε ΓιιΡΡετειιτ
ιΙΙιιιε ι εοιινειιτιιε ι·είιο.ιιιετιιι ιΒιεΙειιι. . ε ι Σ

-Ι Χ.

Μοηειιιυε ιιΒΒειιεε 86 Ρι·ιοιεε εοπνειπιιο.Ιεε , φαϊ το: Βιι

&οι·εε ιο εΒΒειτιἱε 86 Ρι·ιοτο.τιΒιιε Με ιιιΠιτιιιιιιτ ε Η 61588100

Ει.ειιΙαιτεε εοπιιιι ΓιίΠειο.ιιτ , εποε Μ Γο!ειιτ 6Ιείετνιι·ε , 86

ιιε ΡειιΠοιιειιι ιιεε εειιΓιιπι :ιΙ› ειε αιμα, 61ιιεπι ιιοιι Γο..

Ιειπ ειιι€ειε 28 ειιιτιιιιιο , ιιιΠ Έστω ιὶΙιειιι οι ρω εει.ιιίο. εὶ

.Πιο εΡιΓεοΡο. Ρετιιιιττατιιι·.
Χ. › .· ε

8πειτιιιιιιιιε , εισαι 6:Ιειιει -ιΠοο.ιι8ι , ιιιιιιιιιιιε (με εΙιειιιιειιι·ε

6ὶε Βιιιιι!ια Ατο1ιω, Ρετ εΡιΓεοΡοε , αι·ειιι6Μιεοιιοι, οΐΕς12

Με , ι·ε&οι·εε ΟΙιι·ιίΗ:ιιιιτο.τιε τοιι6Ιειι ΡαιεειΡιιιιιιιιι· ,νεΙ ετιεπι

πιώ 5 πει ιιιιοεΙ ειε “Με” ιιοιι ιετιιιιιιεειτ εΙει·ιεειΙιε ό· ιτε

:απο ειιιοά ΙΙιιε ΓεειιιάειΙο 86 ΡειιειιΙο Με. Παω.

Χ Ι.

8αιτιιιιιιιιε, ω: ιΙΙε ω @και ιιιιιιωνε1€Ρωιωω ]ικΗ011Μ

ιιιιιιιάσ.τιιιτι ειιιι€ιωι , Με 6ὶε ειιιιιιοιιε α0ἰειιἀε , Με (89

2.Π€ν.ΙΟ ει!ιο Βιειειιάο , ιιοιι Βιειο.: εποε! ιιι:ιιιάσ.ιιι: , ιιιίιιιι

1ρΓο πιειιιάειτο εοιιιιιιεο.ωι· ειιΡι·είΤε , δέ. ὸεΠΒιιειιιιιι· ιιοπιιιι6ι

]ιιάιειιιιι 3 Ιοεοι·ιιιτι , ὸιοἐεείἱε , 86 Ρει·Γοιιο.ι·ιιττι , 86 πιώ ΘΕΜ

Βεειειιι· ειιιέιειιτιειιιιι , νε! 6:ιήιιε :ιιι6Εοιιτειιε Ιιι·οεεόιε ιιιι€εειι·

τιειιιιι 3 νε! ειιθ:ειιτίει ι:ι·ο.ιιΓει·ιΡωττι Μ: ίῖἔἰ Πε 80&θΠΠΠε δ(

11οτιε: 86 ιιε ειπειτοιεε ει ιιιόιειΙιιιε εοιιτιο. Ρωε8ιάσ.ιιι ΐοτπιεπι

κιι:ιιιό:ιωτιι εοτιιιιι ειιε61ιιι εοιιιΡεΙΙειιιτιιι, ω 5εεΙειιι ΑΡω

Π:οΙιεειιτι ειΡΡεΙΙειιτ. ι,



ί

1:11:11. . ΟοΝει11.1Α νΑ.ΚΙΑ.

°- ν 'ΧΙΙ. 1

ε Ρ1·ο!1!Βε1πι1ε , πε ει!!ππ!ε ε!ε1·!ει1ε π) ει!!ππο , πω!!! πω!

επ!Ιεο ο Γε πω!! ο1·ε!!π:1τ! , π!!! ίππει· !1οεε!!οεεΓειπ! ίι11!!1::

τετε.ε Επιππε1!ε Γπεε!ει!εε νε! !!εεπ1!ο.1π. 4 ..

1 ΧΙΙΙ. ο ,

Ρ1·εεε!π!π1πε , πε εοπει!!πποε πτεε!οντε1·οι·ι11π ., ουκ Γππεπ

Ι1οε πε εεεετο εοπίεί!ξε ίπεε!πτ , νε! εοπν!61:ε , νε! ε!!!Ειτππ..

εεε , Μπεν πω: ποπ ποι:ε1·ππτ Γε ππ1·πο.1ε _ ππο!!εε!π εεε!εί!ε1:

6!!ε Βο1π!π!εο νε! :ι!!ο Γο!ε1ππ! ό!ε εοτ:11π ποπι1!ο τοπε!εππ

απ, ει!!ο.1π πειεπ!τεπε!ππι εο1ππετεπτεπ1 πω πεεεπτο Μωβ

1ποε!! ΓπΓεεπτι11·εε: 86 661118: ίπε1·!11: !πνεππε 1επε!!εε5 πω·

επεο1π1πππ!εειτ!οπ!ε δεπτεπτίο.1π πε! !1οε Φ Ι! πεεεί!ε !ΐπετ!τ,

εοιππε!!ππτι11·. .

Δ Χ! ν.

- Νι1!!πε επόεο.ε π1!!Τε1π Με !π?‹!!ε εε!ε!11·:11·ε αυτ εππ1 ‹!1ι

π!!ε! !πτυο!τπ , π!!! !π !1πππιπο. πεεε!!!τει1:ε Φ Γε!!!εε1 !πι1πειπο

εο1·ποτε τπ:!επτε , π! ο!!ε Πο1π!π!εο , νε! π!!ο·ίο!επ1π! , !π

6!!ε ΝπτειεπΒοιπ!π! , !πό!ε Ρ:1ίε!πεπ , 86 !1οε πο! ποπ ε!! π!!!

1111115 ίαεε1·άοε.- Οε!επωεπτπε παμε ιπ!!Τππ1 Ιεει1πε!ειπ1 ν!

πω! πε:!ὶ1!!οπ!ε ποπ @Με , εά.π1!π!ίπο πο.!πεπ1! Βοπειιπ

εοπΩ!επε!ο.πι εοπίε1·ο.1. 1

._ Χ ν; .

Ρϊο!!!πε1ππε, πε ει!!ε1π!ε πεε!1!ά!ειεοι1πε , Μ! τεεί!οι· 1·π1·:1Έ

Πε, δνε π1οπ:1επι111Τ νε! πι1!επτππι1ε ε.!!πε , εοππο!επτ πε

61111158 111ει1τ!1ποπ!ει!!Βπε π π!!! Γ11πε1· πω: 1!ν!!ε8!ππ1 δεε!!ε

Αποί!ο!!εεε Μπακ με! ει!)·:1πτ!πι1ο Πε πω: εοπΓπεπιπ15

Γεά ει11π !π εο1·πιπ ειι11!!τοτ!ο πι!! πι1εεί!!ο ε!ενεπεπτ εππ1

Σπέίεοπο !οε! 5 νε! ε!πεοΗ!ε!ο.!! , ί!πε 1ποπε ε!!ίπεππ!ο Επι

πως πι1πτ!ειτε , παπα α! !πΓοεπιπ εκνι1πεπ εοπ1πε1επε!`

εε1·1πιπο 1·επ1!11επτεε.. 1 -

- Χ ν Ι.. .

Ρ1·ο!1!!›εππτ' ΙΞιεεα!οτεεω!5 Ρώπα επεοτπιπππ!επτ!οππ

ώστε” Με! π: ε!πιπεπο νε! !π εεε!εΠ!ε 1 111οπεειππεε!π111

πε π!!!›!.!!‹ιππ

ε ΧνΙΙ.

-- Ρτο!!!!νεειπτ Πππ!!εετ ,ο πε ν!8!!1εε !!ειπτ π: εεε!εί!!ε , π!ί!!π

ξε!!;ο !!!!11ε εεε!εΠεε ζειπέ!!. ` =



.ι 00!! Ο! !.'Ι Ά! ν”Ά!Έ! δε: _ Ρ δ.4.3

το . Χν111. . τ . · τ

· Νιι!!ιτε !α!ειιε ε!ε πονο :ετ!!Ηεατε Η! .ε!ττι!τετ!ο!Ρετι°τιἱτταμ

τιιτ , Με όοιπιιιε α!!τιιια , Η τ!ε!!τιδέτα Πιετά, Ρετ αοοιιτιπ 8;

:‹!!ειιπ τ!ιιι·αιιτετιι!ι!α τεκτ!!!!εεωτ !!:!τ!εττι! τιεο εωωνει!ω

-αιιιιτι‹!!τ!π α!!αιιτε!ια ε!ττι!τετ!ο ατ!ιιτιετπιττ. . Α ε”

,· - · Χ Ι Χ. ε ·

τ. (:!ετ!ε! Βετιε!!ε!ατί , Γειτ Πι Βιετ!ε οτειιωιω εοπί!!τιιτίχ

οοτι Ποτ ατ!νοεατ! Ρτο Ρτεε!ο @Με τ-ταιιτ!ε Ρτεε!! Η! ς:ιιτ!α .

-!α!εα!! , οτι: !οεο !α!εοτιιιιι ειιτ!ατιι τει·ιεαοτ , τιεο!ια!!!!!ϊεοα “

τυπο Γεω α!!οτιιτι1 !!!!ε!ε!ε Ρτα:!!ε!αοτιιτ. Ο

α ν Χ Χ. τ

Νι1!!ι1ε αυι:εττι Γαεετάοα_ ειιταπι ατι!τ!!ατιιιτι !!α!σεω εεεΙε!!αι!ι

Δε! ί!τιοαοι τεε!Ρ!ατ , τιεε ετ!αιιι Γατετι!οε ειιταττι ατι!ιοατιιφ

!ια!αετιε , τι!!! !ια!›εατ ΡετΡετιιιιτιι ν!εατ!ιιτ!ι , !!! απο εαΓιι τιοτι
τετ!Ρ!ατ τι!!! ι!ε ετι!ΓεοΡ!Για! !!εειιτ!α ΓΡεε!α!!. Χ

Χ Χ Ι. . !

δτατι!!ιιιιιε φωτ! εοιπ!οοατ! ειι!ιι!!!!σετ τ!οττιι1ε τε!!8!οβε

α!!τ1ττοε! ί!Ψ1ιιΠ1$οττε11τ αι! ατο!ττ!τιοι εΡ!!`εοΡ! ,8ττε!!ε!οτι!

€οπ8τιιειιτ!α ἱτι Πακετα 3 οι: Ρετ οσε: ε!!!!ίο8ιιατ1ι:ι1τ.α!1

α!!!ε , ετ Πειιτ τε!!ε!ο!! :ιο εεε!ε!!α ε!ε!!ετιι!ατιτιιτ , 8εατ! Ιταε!ε!1..

τω!! Ρετ Γιιοε-Ρτεε!αντετοε εοιιιΡε!!ατιτιιτ.

Χ 1611, ο ο ο!

Π!Πτ!έ!ε Ρτωε!Ρ!τιιτ σε [αεετε!οτεε πταετιοε ειι!τε!!οε εαπ!

ει!!Ρ!τ!ε , ειιίεε , ε!ατ!!οε. νε! !αιτεεαε Ροι·τειιτ , τιεε ε!ετ!ε!

!αεετε!οτιιττι , νε! α!!! !ιι ίαετ!ε θτ_ε!!ι1!!αιτε εοτ1!!!τιιτ! . τ!!!!!ιι!!ει.

εαιιΓα τ!ιιιοτ!ε. ! ή

· Χ Χ Ι Ι Ι. ι _ ·

Ρταεε!Ρ!ωι!ε ιιε!α!ε! τεΓιατιιε!ιτα Για οττ!!οειιτ Ρετ ττιαοιιττι

.!α!τ:α!εττι , 8τ !Ρ!!ε Ρι·ο!!!οεαητ Πε ιιετιτετ Γαεετε!οτεε , τιε

τεΡταττιετιτα Γιια Γαε!ατιτ . Μ τιεεε πατε, Με ΡταεΓειιτ!α Ια

€ετε!οτ!ε τ πια:ιιττιε απο Μ! Νοτττιαιιο!α τ:ι!!ε τοτ!Γιιετιιάο

ε:τ!Π:ατ. .

Χ Χ Ι ν.

' ]τιτα!αιιτιτ ο!!!ε!α!εε , 86 οι!! ε!ειιιαοι!αταιτι αο εΡ!ί`εοΡ!ε νε!

Δ ΟΠ!ε!α!!!σιιε !ιιτ!ίε!!&!οτιεπι Γιι!ε!Ρ!ιιτιτ, φωτ! τιιιιτιιιε δε άο

τωπι πο!! τετ! !ατιτ , τι!!! εκειι!α τα!!! τιιοτ!!εα , ΡτοΡτει· ουτε

ΡΡτα:ί!ιτο! τω!! _ε!νεατιτ , εποε! !ιιτ!!ειιτιι ατι!τιιιιε α!. τταττι!τε μμ
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8

Πισω άεΒεαε άενιαι·ε , αει: ει6ειιια. 11ι1]ιιΒιιοόι ίιεειιιειιτεκ
τεειΡιαιιτ αι: εοε!ετιι. Χ

8 Χ Χ ν. _

Ιιι!ιιΙαετιιιιε ιιε ιιιοιιαεΕιι νεΙ αΙια: ΡειΓοιιαε εε€ιεΠαωαΡα

61ιμοά εαιιίιε , ειπε ταιιτιππ εοιιίιιενετιιιιτ ει·α&αι·ι ια ΐοιτο

εεεΙεΠιε , ὁεΡοηαη1: 61ιιειαιτιοιιιαιιι εοτατιι Μια ΓεειιΙατι,

_ιιιίἱ αΙ› εΡιΓεοιιο πιο Γιιιιτα Ιιεειιτι.ιιιι Ιια8ιιει·ιιι: ΓΡεειαΙειιι.

. Χ Χ ν Ι. (

δτατιιιιιιιιε οι: όεεαιιατιιε αΙ› εΡιΓεοΡἰε νεΙ ατειιιεΠαεοιιια

ιιοτι νειιάαιιτιιτ , Γεω αει Ι·ιιιιιαιιι τταάατιωτ , ίεά @Με άε

εετει·ο ΕΟΠΟθό8.ΠΕΠΓ: Κα εποε! 6ιε ειιιειιόιε (ιιΡετΙοιιΒιιε ια

Με θάεΙιεει· ι·εΓΡοιιόεΒιιιπ , 6Ιεε!ιι&ιε Ρι·οιιι·ιιε ειιΡειιΠε,6ιιιαα

ΞΡίἱ άεεαιιι ιιεεεΙΤαιιο Γαειειιε Ρπορτει ο!Ηειιιιτι άε0ατιατυα

Χ Χ ν Ι Ι.

Ιτειιι Βιιιιιεει· ιιιΙιιΒειιιιιε , 61ι1οά ΠΡαι·τεε Ιιτιεαιιτεε ΕΞΟ1°8.1°ι^Ε

ειιιίεοΡιε, ίειι αι·εΙιΜιαεοιιιε , νειόεεαιιιε τιιι·αΙιΒιιε τταιιίἰ.

εαπ , νεΙ 00ΠΊΡο112.11τι ιιειιττα μια Ριαετειαιι αΙιευιιιε εσπ

ΐιιετιιάιιιια, ειιιιάειιι ιιιάιεειιι ΡιοΡτει· Ιιοε ιιιιιιιιιιε μιά-ο!
νει·ε τειιεατιιι·. ·_ α ε

Χ Χ ν Ι Ι Ϊ.

Ι:επι ι·αεειΡιιιιιια ειναι εαιιίαε εεε!εΠαΠιεα: εοταιιι άεεα·

Με ι·ιιι·αΒΒιιε 86 εοι·απι αιισειιιιηιιε ιιι:Πεε 000ΙΟΜΜς0 Γε

ειιιιάιιτιι μια εεεΙεΓιαΙΗεα παέιειιτιιι· , 86 ιιοτι μι· ιιιο6ιιιπι
·ειιι·ια: ΐεειιΙατία. _ τ

α - ε 9- - Χ Χ Ι Χ.

. αει ει·ιιεε @Με ίἱιιιτ , Μετα αιιιιιιιιι δέ ὁἰεΓΠ ώ αεκ

Πα ιιιιΙΙατειιιιε άειΈει·ιεΙαιιτιιτ , ιιιίἱ με ΓΡεειαΠ πιατιάατο δε.

άιε ΑΡοΠοΙιεαε νε! Ιεεατι ΡαίαΒιιιιιι ιιιτειάι€ατυτ , νε! Πι

·Φϋεπι Ρι·οωαετιιι· , νε! ει: ειΠα ιωι.ι εαιιΐα 86 ενιόειιτι εοε

0Ροττεατ ιειιιαιιετε. Ηοε Μειιι 86 6!ε ααα: Πειιατιάια Μ».

τιιἰπιιιε οΜετνατιάιιτ13. α

Χ Χ Χ.

νοΙιιττιιιε 86 Ρι·αεειΡιιιιιιε ειιιφεΙ ιιιάιεεε ΙεειιΙαι·εε ι ε” εκ·

μα.. ιιι αΙιηιιρ Ραειιιοτει!εΡιεΙιειιΓοε , ςαι·εει·ι ιιιατιειΙρατοε,

Η αΒ εεε!εΠα1Ή6οιιιάιεειεςιιιίιτιεοε τεεΙάει·ε €οιιττα ιεαιιτ,

εκτιιιιε εκεοιιιιιιιιιιιεατὶ α Ιιιιιιιιιο ιιιιιι6ε Ρτοτ11ιτΙ$επιτι1τ,

ιιεε ω Πω εαΡιεικ1ιε αιιιΡΠιια νιοΙειιτια εαΡιειιτιιιπι εισαι

6ϋ.τι1τ , ειιιατιι ιιείειιΠο νεΙ ι·εΒεΙΙιο ειιιεεειιι- ΟΙ81°Κ201°ι1ΓΠ:

° . 86 στι::

ΧΧΧ
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ΒΕ απο εαΡτοε εοε τεττιιετὶιττ,.εεεΙείὶειίἙὶεο ῇιιὸἰεἰ ΓετΙτεει:

εΡτΓεοΡο νεΙ οίδείαΠ (ευ ατεΙττετταεοτιο,νεΙ άτει€οι1ο “κτ

ίδιτε πιστα ό.ΙΓΡεττάτο όεττιιιτττο.τε Ρτοειιτετττ.

τ Χ Χ ΧΡτεεε5Ρττττυωτε εΙεττετ , ε1ιττ @Μπα ΡετΡετιτοε νἱεειτἰοε το

εεεΙείἱὶε Με φ Η Με: τ!οετΙ:Πεε , Ιτιτάεειτττ Ρττττε1Ρο.Ιττετ τη

ΤΒ€οΙοΒἰ2. ,τ ΜΗ @τα 8: τετἰοττειΒτΙτ €αι1Γ2. εΡΙΓεοΡω Μ”

απο ετε ει!τι:ετ ὸιτΧετττ όΙΓΡεττΕιττάιιττι , 8: ΜΗ Ηιπ το Ειστε

οτόττττΒιιε εοττωτιτττ 3 π! Γειετοε ΟτεΠιτεε Ρτοιττονε:ιτττιιτ. ΠΠ

ειιτι:εττι όε φὶΒι1ε τττετττο ΡτωΓυτττεισάιττττ Πε , φωτ! τη ΠτκΠο

τοΗεετεττοττ άεΒεεωτ , οτώιπετττιττ 8; τη Με εεεΙεΙΠε όε.

ετντειτττ τη οτὸὶττε (α€ετόοτει]τ , ΠεΙε εοτωτι 8ο νἰ€ατὶοτιιι11

όΧτΙτετἰτ νοΙιττττειι:ε :νετ :ΗΜ το εοὸετττ οτότττε Βοιτττττο Κα·

άε9.ττπ: άείετνττε. - /

Χ Χ Χ Ι Ι;

8τατιτἱτττω φα! νταιττο ΡετΡετιιο εεεΙετπε νεΙ τ1εοετΓειτ

τε ΜνταιτΜω ο.εετείεειτ Ρετίοττειτοτ , δε εΧ τοττε.Ρετίσττει τΙΗιτε

εεεΙεΠεε πω: Ρετ ντε:ιττιιττι , ΙΜ Ρετ ΓετΙΡτιτττι ΠΠ' εεεΙεΠεε

τπτ οτεΗττε φαω ἰΡίῖιιε εεεΙεΠεε @τα τεειιιτττω

Χ Χ Χ Η τ. τ

5τειτιιττπιτε εττττττι ηιτοά εΙιτειττεὶο εεεΙεΠει νειεεινετἰτ5 Η “Με

.δὲ εεετεΠει ,ηι1οά οΗὶετειττ ΡοΠὶτ Ρετ απατη ΓειεετεΙοτεω 8:

`εΙεττειττττ , Με (τω τετττΡοτε νττεο.ττοτττε άεΓετντετ ΗΠεεεΙε:.

δε: , Ικιβεο.τ Χν. ΠΒτειε Τιιτοττεττ(εε σ.ά ττττττιτε Ρετ ειωτιιιπ 58

νετ6 τει!τε Ετ , ετιτοτὶ άιιοτιιιυ τοό18ειιτ οΗἰετο ΓαεετάοτιτωΓ

ΧΧτ].° ΗΒτειε Τιττοιτετιίεε 8: ότιτπάταττι ΒειΒεειτττ·Ρετ :τττι1ιιτττ άεν

·Ρτονειπ1Βιιτ ετιτίεΙετττ εεεΙείἱεε. τ

τ . ΧΧ Χ τν.

3ι::ιτωπτυε εετατττ (με τΙΙτιό ὶἀεττι τη εεε!εΠτε που τωττττ

τ τἱΒι1ε οΒΓετνετιιτ, απο τ.οττε ΡετΓοττει: εο.τιιτττόετττ ειΒ(ετττετ

ἰἱιετἰπ:: εὶε εΡτΓεοΡοτιιττι Πιοτιττπ Πεετπίε. Ι1οεετειΠ εΒοστάεπτ

ΞτττεΙἱ1εὅτττιιιε εΙε οτττι11Βιτε εεεΙεΠτε·, ττΒτ ντεετὶιιε 6τετττ τττΙΗ.

£ιπι1ε.· _ ' · ' ·

τ Χ Χ Χ ν.. τ _ 4

ΡτεεεἰΡἱττοιτε @πετά Ρετίδικε εεεΙείἱατ€1Μ Ρεττοειιώ.Ιταττττ.

”ιττ Ι18Βετττ”τεόόττιτε σ.Βί1τιότιτττεε3 άοπτσε .ἱττ ΓόΙο εεεΙείτε.

Βτεο·ιεεΠΠεετε Πιιάε:ιττω εοιπΡετετττεε. κατω νετο ΡετΡα

:πιτ Α, ε1ιι1Βιιε ω Με οτττττάτιο, ττοττίτιΡΡεττττιτ ίαεμ!τἶιτεε ,' |



ααα κ: οι-ι;ι:.ι τι α· αν α π. Με

ΡοΠε ίσο _αά Ιιοε 1αΒοι·ειιε, ιιτ α Ρει·Γοιιιε [Με φινειιτιιι· Για.

.0ιιιιιιιιιιι Ροπιοιιειιι_, ιιαι·ιι ιι·ι ειίάειιι Ρει·0Ριιιιιιτ αιιιιιιατιιιι.

δι πιο τει·ι·αιιι που Μα εατιι:,, υΒι νιι:αιιιια ιιιε Ρει·ίοι:α πώ..

Ηεαι·ε ΡοιΙιτροιι·ιιιιοάε , Ραττο11ιιε ι:Ιειτιοιιε φ ιιι εαάειιι εε.

@Μια _αΙιςιιαιιι Ραι·τειιι Ρει·οιΡιει ,άεειιιιαι·ιιιιι [αι Ριονειι..

_τιιιιιιιαΙιοι·ιιιιι_, Η αιὶ Ιιοε ίαειειιόιιιιι τει·ιαιιι ΙιαΒεατ οσο..

Βιιιειιι:ειιι , αό εεάΞΗειιιιιι εοιιίὶιιιειιὸιιιιι ειπε αιιαιιιιιιιι οιιιια

_ίιιετιι _εοιιιΡεΙΙατιιι·.
6 εΧΧΧνι' 6

ΝιιΙΙιιε εΠαι:οιιιιε ειισιιαι·ιΓιιαιτι ι!ετ ιιιίιι·ιιιιε , νει εοιιίεί.

_βοιιεε αιιι!ιατ , νεΙ ΒαΡιιίεε, ιιιιι απο (αεει·άοε αΒίειιε 616;

Με; ιτα φοεΙ εμε αάνειιτιιε εοιιιιιιοειε ειιΡε&αι·ι ιιοιι φώς,

πε! Μειιι ΡιειΒγιει· ει·ανι ιιιθ.ιιιιιι:ατε νε!_αΙιο ιιιειιιαΒιιι Μ.

Ρεάιιιιειιιο Γιιει·ιτ ιιιιΡεόιτιιε. ·

” Χ Χ Χ ν Ι Ι. .

ι>ιοιιιικωαωιαιιαε ιιε Ρι·εα!ηεειι _, Γεω -Ρι·ιοιεε Γοι·ει:ι;

(εε , ιιιιιΙιει·εε αΙιφαε 1ιαΒεαιιτ ιιι Με άοιιιιΒιιε ιεΙΜειιτεε,

ιιιΙἱ ιιιατι·ειιι , κι αΙιαιιι , φα ιαιιταε Πε παω, φα! ιιιαΙα.

_ΗιίΡιειο ιὶε εα ιιοιι 1:οΠιτ Η.ιΒοιιιι.

Χ Χ Χ ν Ι Ι Ι.

Ρι·φιβειιιιιε ειιαιιι ιιε ΓαεειεΙοτει ιιι€ειιει·αΙι ειιοοιιιιιιιι;

Μεειιτ, ω Ρι·ο Μια, 86άε Ρειάιτιε ιιι εα«:Ιειιι Ραι·ι·οεΙαιαι

:δέ των; ;ι·ιιια νοεαιιοιιε Ρι·αειιιιίίΞι.

Χ Χ ΧΙ Χ.

> Οιιιιιεε ιιι_οιιαειιι_, φι ίοΙιταιιε νἱνιιι·ιτ ιιι αΙ·ιφιΒιιε Ιοεις

_α‹ὶ εΙαιιΙΙι·ιιιιι α Με αΒΒαειφε ι·ενοεειιτιιι· , αφ Ριιοιατιιε Π;

ειδιιιιάει: , φαι ΓιιΠ:ιειατ αι! όιιοε τιιοιιαι:Ιιοε Γιιίιειιται·ιάοε,

86 ιιι Με εαΓιιαΒΒατει σΙιιοε ιιιοιιαο1ιοε ιΒιιΙεπι Ροιιειε «ω.

,Ιαιιτιιι·,

” :Χ Τ.,

5ια:ι1τνιιι αΙι αΒΒαειΒιιι ιιιΒιι 0ι·ιιιιιιι 86 ιι·ι εοιιιιιι εοι:ιεια

Πο @Ρετ είιι εαι·ιιιιιιιι 86 ῇεῇιιιὸιἱὶε Ρι·οιιιιιιδατιιιιι εοιιδι:ι1ια-α

)ΉΠ8 , 86 ΡιπώΡιτιιιιε ρΒΓει·ναι·ι. -
Χ . Χ Ι.. Ι,

Μοιιαειιι νεΠεε·ιιοιι ι1είει·αιιι ΓιιιιιΡτιιοΓαε , ω Με” Γερ

.ειιιιιιιιιιι φαι ιιι εοτιιιτι ΚεειιΙα εοιιιιι·ιετιιι·ι 86 Ιω:: ειιιΒ

φαει Ρι·αεειΡιαιιτ 5$βΒατιΒιιε ιιι .Γιια άιοεοείἱ εοιιίΒιιιτια , α;



ΟΟΝΟ!!.!!δ νΑΚΙΑ. μ”

ΜοπαεΒοε Γεω σε! ω εΞιε!επε!ετπ: εοττ1Ρε!!σ.Μ , 8ε Με Γε Μ

ε!εειοε 0!3!.ετνειεεε ,
ο Χ Ε! Ι.

ε:Ρ!ιε9Ρε 118111οει!α!ε$ν!νεπε Με ΡτοΡεἱσ :ετων Με!.

διεπει: ε!!!ιεεεεεε ,. σε ία Ρο!!!ιιε ειεεαΓει:ε μεεε:ετιι ε!!ει1]ι1ε

μεει·εσ.ε5.·Ρ δ χω”.

8ε:ετιεΞιπαε πε ε!!έμι!ε πιοικεεΒι1ε ε!εε ει!Ιου!εί εΒ!πιε! Πιο

με ττοτε.τιπ !ιει!›εο ο , 86 εΒ!:ε.ε ΡεοΡεει· Με ι·εεΞΡει·ε οσα

'Με ειπα»

.Ι , ο , Χ 1.·1ν.

Μοιπαε!ιοε ω! 5η!!!ευε!οιοεω ει!1οιιειωει·Ιοεαευπωοπ Μ.

ἔπειτα ., εεε ει!1οιι!ε! ει!!ικ! σε! Πεοπιεπ ει!:πει!ε!:ε.τε εεε!Ρει·ε Ϊ

νε! έ ειιο!!!:›εε ει!!ο Ρτο!!!!τεπ1ι1$
η! >"Χέ!..Ψ

-Νιε!!ι1ε ειΒ!σειε η!,<εεί οι·ε!!ο!ε πποηεε!!υπά εεε! Με οἰίἱετ2`
ε1εοπε οι·ε!!ει!εε1ει! ΡοΠε!!!οιπεπε ίεεεε!ε Π:: οτε!Ι!πε :ΜΜΜ

ίδίαε = η . -

-τ ·° ν ·ϊ κιν!!! ν. _

, δεοεο!ωπε σε ειοεἰειιεε° Ρευ!!οτ!εε εεε ε!. Ρι·Ιοι·οιε!Βιιε ωοπα;:

!!εε!!ε Γο!νε!πιταευτ, εμιεεεωιε Εεε· εε κατ! νε! ωοιπιΠεε!υπε

ἔσω. Με!» 8ε !οε`εο. Πιεε!ιπ ωετπεηεειεεε, νε! ε!ε πονο !π!ω.

Ρο!!εεε ρεο!ειιε ι·ενοεεεεω· ο 8εεειε ειιετ11επτετί ἀεεεεεεο#
Ρεο!:!Βενειιε.· ' ΐ ε! ε ο

Χ Ι.. ν Ι Ε· -

.,.δυόεοι·Ιτατε Βιι]υε Ρεον!ηε!ε!!ε εοπε!!!! Ρτο!ΗΒειπι1ε πε

ε!εε!ε! 'Βει·ιε!·ϊε!ειεΙ ,Με Ρτεε!3ντετί , νε! 8.!!ε1ιι! τε!ίΒ!ο11!ε Μ!.

πειτε! επεεεεειοε ΠεΒοτ!ετ!οηεπϊ τ Η ου!ε ειιιτειπ εει!ε, Ρεε.‹

21Π!!ετ!τ ,Γεειιοε!ιπτι οι:ο.!!εεεεω ε!ε!!6ε! Ριιο!ετιιι·.,

]ετε!ο!ε ειιιεεπι ιιει:ίοι:!Γουε εάνοεατιω, ε Ηε!ε!!εει· Βιέ!:ιμ

απο οΗ·Μιπε Γιωτη, 86 εποε! !τι!ιι!!ειε εειυΒιε ω! ε!εΓΡει·ο.εειε

`

εοτπι·ει: εοοΓε!εοε1:ι·ο ΕΜΠ που ίυ!!!ω!υ!ε,. Με !εί!!·υωειπει '

Ρειι·ε!ε εε!νει·ΓεεΓοοετε!ιεε νε! Γι:Βει·ει!ι! Ένιε!ετ,;οεσεεεεΡε!ο.€

Μουν· Γει!!!ε, οιιοε! Ματ, Γεω ρε: πω!!είοπι εΧεο8ἰτειεἱε εεε.

τω, εεε ΡεοειπειΒέε οοοο!Έει!Πταεεενε!Γυ!δοπΙοε!,. Γειι Γει!Γα

!είετιιπτειπα !ιτ επιιΓα Με τοε!ιι62ιπιπτ , 8: φα! εειιιΓε.πε

ε!!ειιτει!! Γε! ε1ιιαιπ11ΙΙΙ εεε ετ , ε1ιιοε! κκε α! οε!!!εειεεπε

ιι ε,



πρ: εοΝοπιιΑ ν;Α›1ι1Α.·~ Ι

5οΠιι; ε!!ειπο!! Δ που Ρτ01°ο8ει!)!τ : 8: οιιο‹! ‹!ε ε!» σε ἰιι ο

ειιτΙει θιό!ει θεει·Μπ, ε!ε ου!!συε ὁ. !ικ!!ε5Βιιε ι·εομ!Ητιιε. Ποπ ,

!νει·!τειτετο Γεειιικ!ιιπι επεάιι!!τει:εω “!!12.1Π 11οπ'τειοε!3!τ : οπο!!

-ΩΓε ει·ες!!;!ετΙ: !ηΠιΠΜετπεπι οεΕΐεοΠοο! εειιιΓεε·Ιϋ-εε; @Μαη

Ρβ1°!Ε!Ο1°!!Η1850ΩΟ!!!Πω !πει!σε!)!_τ : δε-ςι1οά !!!πε!!ΗΠ1 86 2έ!τε. Μ 1

.αιι!!!ε ΓιιΓεεΡτἱε Ηάε!!ι:ει· Ρι·ο ΡοΠε Πιο εοεΠε!ετ απου Ρεο

3ΡτΙο. , π! ω!!! εοοεω οεί;:Ινει!: Νε! -ιιοΙοεπτ ΙΙ:τ1ο!_Γεε!ε;,

Χ Ε ο! Χ. · ›

.Νι1!!ιιε ωοιπο.ε!ιοε (ει: σε.οου!ει:,ε τεευ!ειι·ὶε ]υε Ρατι·οπΜππω» νε! ό.εε1τησ.ττι ι·εε!Ρ!ειι: έ! !ει!εο , Γειι ΡεηΠο21εω;ε!!ω]ως ;

εεεε!εΠεε :ιιιέΕοι·Ιι:ο.τε Ρι·οΡτ!ει !τιττο.ι·Β ΡτωΓιιππιτ : Με εεωο..

-ιπευιιιιΒΙ μποτ , πο! οοοΙοεν!τ εί!`ε Ρτε5Βγ:ετίεεου!ει:1ε , η!!! ο

.άβ..άιοεεεΓειο! Γιι!!κεοτ1ει ΓΡε01ο.!ι. . ο · . :Η

μ. ω·

Ώωπ εοιπἰοἔειτ Ξοι:ετε!ιιπτ εΙυει(‹!ωπ εΧεοωωιιο!ωΒοηεε

-·8%ετα!εε ω· εΒΒειτἰΒιιε Π! Πιο πιοικιο!οο Ρι·οπω!8οι·Ι3 Που::

εχεο!τ ῆΙὶῆΗ8Πὸοἡ οποσ! @Με ©ΧΩοΙΜΠι1η!εειτ ο11111εε Μο;)

.Πιο 1ο ε!ο.η!!το 8.!!ο Γιιει·!ιπ ει!!ο€ι1τἰ , νε! οι!! Με Πεεο:Ια

;ωοεα!!ετ!υττι εκἰετὶτ , νε! εοΜ!!!ειξεεετ!τ Π: οιι!Βιιε πποηε.

Μ” Επε!Ιε -τι·οο!”Βι·είΤο!·εε επὶΠιιιπ 5 Ρι·οοτει· -ηι1οε!ετ!0.τ11 Εεε..

(1ιιειπει· ειεε!ό!ι: (μισά παιιΜ Μοτ1εια:!1! π! εκεοωπιου!εο.τ!ω

παπι εκε!ε!οηε, Με Με ει!!οιιοτ!εω έττε8ιι!.ωτοτεε Μουτ

:μια τ !!:ιτι15ωιιε οι: Πιι!!ι1ε ειΒΒειε ‹!ε εετει·ο !ι10οο!!1!το Δω.

.εείο.οο Πιο τα!εε εκεοπιτπιιο!αι:1οοεε 8ειιει·ει!εε ΡτοιτιοΙ€ει:ε

ΞΡτ8!!1ΠΜε. € ' '

ί. Ι.

Α!ἰςι1€ι ωεσω-ο. εαυίΞι ωοτ1!οίι·ο. Χνω. πωπω ει!!ε1ι1εω

!ι1 ροοικιε!ιιπο ι·εεΙΡ! Ρι·οΜΒεωιιε.
ο Δ Ι. Ι Ι.

ΡτεεεἰΡἰττιιιε ω: @και ί!ετυτει 8επετε.!!ε εοιπΞ!!! ]ικ!εεἱ οπ1.Ξ

ομοοει!!τατε_!ιοΒ1τιιε ὰ .()!ιτ!ί!!ωπε ό1ε!ιιοεειοτι:ι· , δε !!8ι18. Δε

ίει·τε πτειοϋεί!ει ω Ρεό!;οτε εοωΡε!!ειιπαι· ε: ()!ιι·ΜΙ:Μ1 πω!

Με ΟΙιτ!ί!Ιο.ιπε ε!Γάεω ποπ Γεεν!ωπ: Δε! Με Ρετ τ:ει:Γιιι·ε.1π
εερ!εΠο!!!εωι εοπ1Ρε!!ωπ11τ. Ι

_ Εικι>ιιοια· εοκοιιιτ:Μ.



@επεσωτεωεωωεωεωωεωεωαπωει

ιεειιιειειειωωειιειωμειωειωειιιι=εωαφφεωωιωωωωωω

$ΤΑΤΗΤΑ 8ΥΝΟΠΑΙ.ΙΑ

εεει.εειιε εοΝετΑτιεΝειε ω: Νο_ιιΜΑΝΝΙΑ;

ειπε τειιιΡοι·ο. εοιιειΙιι Ι..εεεεειιειιδε εε!ιε:ιε

.Ρ

 

ΩΑΡΠΤ Ι.

Ι
  

Ποινιε1νι μεμε: ιιιεὶενοόόιιεε ι:ιοιι 5

.ιιιιιε άει·ιίιοιιεε 5 ςιιοιιιττιεὶειιιι ω ίνιιοειιιττινειιι€ιι

5 ›|

ι
τιιιιιι 5 ιιονιιιιιιε ιιι €οιιιιΙο ι·εει·ο πάω Γεειιε Μπι

  

υ

_ ΡοιιΒιιε Γεειτιά:1]2. ίιι οι·τει ΜΠΕ: 5 ω: ΡτοΡτει· εειΠιε

εοιιΠιιιιΙεε ιιιιιιιίιετιιιτιι ιιοίιιιιιιι 5 επι 9025 ΠΒιιιιιιι ω Θεια

πειτε Επι” ΡοΠει 5 ιιιτει· και” ιιοιι νιΙεΓεει.ε 5 ῇιιἱιετιιιιε ιιτ

ΙΞιεει·εΙοτεε 86 :ΜΗ εΙει·ι6:ι ειιιιεΙο 86 ι·εεΙειιι·ιόο 5 6:ιιιιι όενοτιοιιε

86 ΙιιιιιιιΙιαιτε; ιιι εεΙιιι 5 86 ΙιειΒιι:ιι θΧΙ1ιβ€2.11Ε Γε πιοόείϊοε.

]ειιιιιι ιδ:ετιιιι ΡοΠ: ΡιιΙΓιτιοιιειιι αιτημα:: Βι·οΙΤο.=: ιιιττειιι:

ίνιιοειιιτιι 5 86 ΓιιΡετΠειιε 6:ιιτιι ·ΠοΙιε Ρι·εεΒντειι δ6ίιιΡειϋθἱ·ἱ5 ειθε

ιιείιειεει 5 εεεειι ΠιιΒιι11 ῇιιιιεει. Γιιιιιιι οιόιιιειιι.τοιιίιιι·ειιιωεριιέ
ει:ιιιιιιι εΙείει·ειιεεε. 1 μ - 5 .

   

 

ΩΑΡΠΤ ΙΙ.
Ο

ιξ ζμ

Βε Ρεν·εἔπέπιι2ἰοπἱὐπε.

ω.»..

Κεειιιιιιιιιε (ιιιιιιειε ιιε εΙιειιιι ι·εεεόιιιιτ: ὰ εΙιοεεεΠ εειιΕι "

ιιιοι·ειιειινε! Ρει·εει·ιιι:ιιιάι Με ιιοίιι·ο. Ιιεειιτιει. 5 Με Επι:

σ.ΒΒετεε5 Πνε Ρι·ιοι·ε.ε5 δνε ο.Πι. Ετ Π ιτιο.5οι·εε εοε καινε

τιιιε :κι Γε 5 ιιοιι εεεεόειιιτ 5 Βια σ.ιιτοι·ιαιτε ιιοΠ:ι·ο. : ε.Ιιοειιιιη

ιενειττειιεεε ιιοιι ο.8ιιιιττειιιιιε.



:με ΕΤ.!ΤΠΤΑ 8ΥΝΟΠΑΙ.ΙΑ-.
ε!

 

ω! Α ι>πιειν ιι!.

π. ο ι οι το πω.ιιι.... ~

π

Πο!πεπε· νειο ειπιι!επι· Ρτ!οιετ!Βπε ι!εοπτειί , πο!! είε
εποε Βε! ί!ιπε 1πιεπε!επιεε ,πα !εοπε.οιιοι·ετ!!!ιπποιοπε ν»

ε!εππειεπε ειιΡεπόεπτεε ε. ία! ενει!τ.ἰετ 8ε επιπό!ιεει !πεεπ

Φ!επεεε ε Ρ!·εεειΡ!π!πε ε!!!Ἑ!·ἰεὶε πι! παπι!. ·ε!ιεοιπιπππιεετ!ο-

Με , πι: Βοπε ι!οι·ει:!!επε :ειπε !πίΡΠε πιιοιεε!!!πετειιΡεπ

ε!επι:) !!οίΡιτε !τειεπ·ι, πιοπι: !οεοι·π!π ίεεπΙιεεεεποεπει!πε!

£!!ειιε!!εεε ε: ει!!! Ριεεεε!!Γεε εεοπε!!!;εε3,ι!ε-ε1ενοι!ο·- οππἐΪ

Ισιι!!ει: ειπε οοιι!οε !·εΙ!ειοΓεε επεεειπιε ε!!οι!πιπι πε σε εεε

π!ιπππεποπι!!!π π!!! @Με ιΕοι!ει!!!!!!!ε - ο

  

~ ιεπ,πι1 ιν.

ίζ(·);!_ . υεήιεωι·2α

. εειἰεε-`Γ!!Ηῖε!επτεε !ειπ εΙπε!ππιι ΡτετεεΡ!ιππε ε!!ΐει!ει·ζ.

ν!ε!ε!ιεε!τ οπιπε!εε!ιπ Ι..!!ειεεΤπιοπεπΓεε. Εεεε: επτε!πι

παρει!!! ν!εει·π·ποπ εοπίππιεπτπι ποπ εοπε!!!πιιι ,. θα! πιο

ι:ειπΡοι·ε εοπίπτπεπιπι·, νπ!ε!!εει: ε!!!!ε επ ι!ε!!!!!ε!!εεππειπ

π! ίε!!ο!!ε ιπεπεπε!ι νε! Ρε!:εει!πεποι,νε! :μια ιπποιεπτεε

Ειπε ει! άεΓει·νιεπε!ππι π νο!!!ιππε ι:ειπεπ πεε!ε ν!εει!ιε οπιπ..

ε!εε!ιπ Ι.!!ειειπ!π ε τεε!!επε) εΠ!ε!!ειπτ, 8ε Βοε επε!!οι!τετε

ποί!τε , πε εεε!ε!!ε:· ω; ε πε!. εποε Η ιενει!”πε πε ίε!!ο!ιεε

νε! πε Ρειεειιπετιοπε Γπε νοΙπει!!:ιπ πεοΡι!ε πει!οπε ω.

Ιειν!ιε , Ρτο τειπΡοιε ίπε!!!επτο Γει!εΓεε!ει: εοιποετεπτε!·.
ε· 1 Δεν . · ο . (. ι·

 

π τ τ: Α. Ρ τι τ· ν.

° ' Ζόε Ρΐσετέέ.ιε πισω: ιι/]!2επιτίε.

!εε!·!εε νει·ο ε! ποοιε εΠ!επετεε ππ!!πε επιοι!τετε Μ!.

Ι!πόεει ε!ιππππε!:ε5 «Θεα ει!!! Με επτοι!τειε ποί!ιε εεε

ι!!ι!!!ππει!τ , νε! !πί!;!ιπτοε ε. πο!:!ε !π ίι·επάεπει ε!!!επε:!οπιε

Ξ.1.ιι : ζ



εττττι1·τατ ενΝτοεεΜε τι!!

απο!!τα . νε! εο!!!!!τι!τ!ο!!!ε εοοίἰ!!! , αι!τοτ!τατε οιιατι!!!!ειι!ιμ
Α οιιε !!τι:ετατωτι @σε τηο!εΙ!ανετἱτ;!!.!!οε. ε!!εο!!!!τιιιο!εα!!!!!!!!α,

.-*ί-Ι

.ετ!α!τ! οι:εα!!οτιε ε!!!!οτ!!ε α!π! ιι!τιιε!!!! ειτε σε.
Ρ Δ (1 _ Ρ

 

τ' .
ι Ρ.:). ..Ί

ο Α τ ει!!!Νε εσεΖώα·τυα! αφε!!.α @τα βο··ιήτ2ο τεπω!σα!!μ ?Ϊ τ!

Π!α νετο οοτε!ιτι! Ι!!›ε!·α!!τατ!ε α! !!ο!!!ε 8: αεεεε!ε!!αα

Ω!!ο!!τα α!νοατ!!ε 8; !οε!ε τε!!ε!ο!!ε ίαέ!ατ , !!ο!ατ!ε!!ετιι;

εΒε εαΡε!!ε ,νε!εεο!ε!!αε !!!!ε (ετν!τ!ο τε!τ!α!ιετεΠΡταεε!Ρ!..

τ!ιι!ε ιιτ αΒΓαιτε πιο!εί!!α 8ε εο!!τι·ατ!!ε!!οτ!εεεε!εί!!ε·δ;Λ14ΐ

Ρε!!!ε Ρτετοντει·οε ίεειιτιτ!ιιττι Γο!·πια!!ι Ρταττα!τατα!!! α!!!ει·τε!!τό

εεε τιοε ετ !ΡΓοε Ρεττ!!!ττατιτ αιιέ!οτ!ται:ε Βοττ!!!ι! ΡαΡα:, νε!

α!τετ!ιιε !!ιο!εί!ατ!3 α!!οε1ι.!!!1 Ρτο τετ !τι€ταε!τιιι!!!!ει!! !αο!!!ε

Με εο!!α.τ!ε , ττιετ!τ!έ Γι!!! εΧ!8ε!!τ! ι!!! ει!! Ρτ!να!υ!τοιιε ,Με

ο!!Γτατιτε Η τ!!εα!!τ εποε! ο!!!!!εε τεε!!τιι5 α!! εεε!εΓ!αε Π!!! Ρετ..

τ!!!ε!!τεε νε! εαΡε!!ατ αο α!ιτ!οιιο Γιιτ!τ ε!! αΡΡτοΡτ!ατ!.

· ! 

ο Α ι> ο π· · νι!. Δ
. , σ? ;!,!!!·

@εστί αὐ!πιτετ ω ρώτα! πω! σημα: !πτωσττττω
τι!! έ!!! απο: μια/έπεται: Π Η

η

το!!! εκιΒατ!τα ε!ετἱε!ε α!!τεειι!α!!! 6ο: Ρι·ατίε!!τε!ατ! εεε

Δε αιιε!!ιε!!τα!!τ!!ε Ρθτ!!!οτ!!!σι18 !!εε τιιιοι! εοτ!τε!!τ! ετιιι!τεο α!!

οιιοά Ρι·κΓετ!ται!τ εεε. 5!!τι!!!τετ ιιε ε!ετ!ε! ε!ε τω!!τιτ !ιιτα!!!ετ!α

πι!!! α!!τε ΡταεΓετιτετ!ο!!ε!!ι !!ιο α!!ατ!!ετιιατε Ρτο!ιι!!εττιιιτ.

ΒΙ!!τ!ετε Ρταετ!Ρ!!τιι!ε !!ε αΒΒατεε 8: ΡετΓο!ιαε!ι!ταττιεττζ

 

Ο Α Ρ!!! Τ .νΙΙΙ.

Βε Μοπττώ!2.

· Τατιιτι!!πτ!ε !!!οτ!ασ!!!ε , τι!! πο!! Με!!! ττ!Βιιε ετων!!!τ. !!ατ!τι!τ , ατ!.Κεει!!ατετ εατ!ο!!!εοε εκτε!!ι!! Δεο!ατωιια,

τι!!! ίατιι!τατεα !ιι!!!ε!!ιτιτ. - . .

!

...Με



εεττ. Ε $ΤΑΤΠΤ1Α $ΥΝΟΒΑ!ΠΆ2.

 

τ: τι. ε τι τ τ Χ.

Βε Ε!εευτο)ωτ1τ εστ!εβτιτπτω . τ

· Ιτοι!ιτετ ρτο!ι1Βειιιιιε οε ει!ιτΙοτε!εετοοΓνοτιε εεε!εΠειτιιιτε

8ειοδτοι·ιτετε τοΡτιει οεειιΡετιτ , οεε εεε το! Ιτι!εω Γεω.

ε!ετιτ, 8: τιε εεε εί!τε , τοτε ε!τειιτιτιιτ ω! ιιτιιιτο ι1!!1ττι εο!!ειτοε,

νιτ!ε!ιεετ ω! !ιιτοιτιο.τε Με Ρτε5Βντετ2.τυτΙ1 Με ειιιέτοτιτ:ιτε

ιιο!!τει ειιτ!ετιιιι: αι! ε!!!ιιιτι οΓιιιο τ:οτινει·τετε.. δ! ειιι!ε ειι1τεττ1

ἔτεεΒντετ ειιΡ!ε!!τε.τε όιιέΒιιε , τετ1ιωτ τιτο·.Ρεειιο!ει , νε! Ρτο

Με , νε! τ16Ροτ!!σι15 , οτ ιοε!ε Γεοε!ετιτ .. !ιο0 νε! τω! Βιεετε
_νιΓιε τοπ , ΒειιεΗετοίε τιονετιτ εειτιττιτυτο. Χ

.ι ,| °
  

2...

'ο ε Η ' ΙΧ· τίετατίθω Ιερώτιυπ ,.@· βιβεπί:;

ΙΤειο Ρτωε!ΡΒοτιο οτ Πιιεε!!Βα· @Βετο ότιτοιιιο 1ιτι!ιεεε

@Με τοιιτοε τα! !εειτο!!ιοι Ροοετιζιιτο , ιι!ιτ Η !.οττε εοτιτι..

Βετο , τω οοιι εχετε ,.τι!!! το !οεο τε!ιειο!Β , ουτε! 8ε όοτιιιιε.

Ξιιτ!ε νι1εω , 8ε Ρετ !1οΟ τοι1τι12 (τεττετοιτ:ιε εττμ ιΡΓτιτιι τιποτε

τ!τιιτ. Ρτπτετεει ε!τεει κοιταω ιοΒττιιτιιιτ!ιιτο 8ετ!ε!οι!ιιιιτι οΡε

:πιο ειά!ιι!ιε:ιοτ ε!ι!!εετιτεοι , τω. εποε! Πνεεει.τ Γεειιοε!ιιιιι !οει

ίειειι!τετεοι @και ειι!τιΓειιοιτιοε τ!ε!ιι!!ωτετο νε! ιοΗττοιτειτεοι

στιιτι!ετε!ε τιετ:εΠειτιτι Ρτονιάεττοτιιτ. Ήοο!αιο νετσοιοΠε

ειιιοάτιοτιε!!τ.·ειτοτ!ε Ρεεεειτοοιε!!. 8ετειοτιοετιοτι οιιιιιιο;

Ρεεετιτιιτο, τετ! ε1ιι€εττ, εικ:οτοτοιιτιιεο.τοοε ο1ιιτιεε τε!ιειοΓοι.

4]ιιι ίειεοτετ Με ειοε!;οτιτο.τε !ιιηιιε εεε!εΠεε Ρεο!!ο11εε το εε.

ε!είι!εΡετε!Ριοοις _ ο - , ι _ τ - τ·
Ι

μ..
 

10.!! Ρ Η Τ Χ.!..

Νε ε!ετέτέ Άντι! Μοπτιε!ιέ/ετα!εύθπτ πτέοττέτβ @τω τωττ.

· “Γεω τιιττττειε Ρτει:ειΡιοιιιε , οε ρτεε!ιντετι , νε! ·ε!ετιεί,

-Πνε τοοοει.ε!ιι5.Ρ!ετειτ:ι.!ε.ιεοτιιοι Ρετττεέτειιτ , 8: τετ-Μι..

εοτιιττι τετιεσ.οτ , οεε το πειτε εοττιτο τιτοειιτατςιτεε εκι!!τιιιε,
ο . α Ιω



ε εε τττετ 26 :τεΟΝ 5°ττττττεΝετε.
Μδε ιτε εΠΠτειε Γεεεεετιιτ , τττΠ Ρτομετ όοπ1οτι1111 Γτιειτιττττ ετττετ.

μετα , 8ε Γεω ττεεεΠΞεπεε. 5ειεττε εττττττ βετ Γειεετάοτεε τΙε..

Με: πατε Μάικ ΉΦιοεί Η εοττετει-τ”εεετττττ , 8ε ΡτοΡεετ

11ο: τττοΙείΗ:ιττι ΡετΡείδ ίἱιετὶττε Πνε άε Ρετττιποπτο , Ιἶἱνε ιτε

ι·εΒιιε ίἱιἰε τ ετεειΒ εεεΙεΠε ΜεΓτιΒνειττεευτ , εεττ: Π: τττάτεττιιτττ

Με ειΒ εεε1εΠο. ΜπεττττΙ , Ρετ εποε εοττΡωτ Μ εεεΙεΙΞο.ά:ειω

εττι|ιπ11 $εττετο.ττ. ε · · °

  

σ . 2.. ” ··-Χ τ;

:η «τ τ;;μ_.διττ °· !
:·· "- '

_ τ τ εττττ; τ_ __

Φ - 'ω &ά,Μ τωττττεττ τοτίβε»ωω. | Δ·

|·_ _ _. υ: .. ..ι τι Η ;. ._. .

ρ' :με _ςΙ11τττ&ε τττεεετρΞτηιέη παεΒΒατεε;νε1 τττοικιεΙτί;

Ινε1 _εερετττετ :τςεμΙειτεττ,,εσεΞμειοε τα! 4·Ιτττ5:τω ·ὸε0ὶτττεε 5

_ 118$ιτΓΒ_Ε111ΩΡεζΕΦω τ 6Υεττ&ιιιτττω , Με ει! όιιοε ετττωτ,

ινε τιετνττριτττ·τΙ1τυιτ τεστ ὁεΦἰΜιε·ΙτἐτΕτετ. .υτο1ττεεωττεεωω

Μ: Ρετει12. εΧεοτπτΠι1τ1ἱεετῖοπἱε , με άεετττπε Ματ ΡετΓοττἱττ

νε! 2ΙὶΟιιὶ εε τετττ1Ιτα εοτιττττ ττες[;τττττττ 1νςΜΙ1ττ Χ1ΗΠττόε
Με ΡοΠετιιτττ ΡοΠετττ εεδΙεΠειτττ τττε1εΒειτε οεεε1 ιοττε !πήι1ίϊ

τττοότ. 8τττττΙττετ τ1εΙ5τεεΡοᾶὶε τρτοτωττ έιτε ει|ττ1τττΒι15 επτα·

ῇιττἰίεἰὶὰτοιτετττ ττοίττειττπ εοττττττοτεττττευε. 5τιττΠττετ ττεοΙει$υ

εὶε ιτττιΧ1τττε Βο.ΙΙΙντετττ_Ερβεττετττπε.τ ,

      

_ . ,.ην· ' .Γ...'.....υ τ.! το

Χ Δ Φ Χ): εα!ώ“ετααξ Ε Πε .

Χ 'Ι"ετττ Πατιιἰττᾶιιεὶιτ τεΙτετο5 8ε :ΜΗ ετττΠττεεεΙεΠΞε 2Ιὶε1ιιἱἐΪ

ΙΡετετΡτιτττε -, ρωτά ειστΓεεΡο.Ήει δε ατεΙττάταεοΜΜ ΓΜΜ

ττεειτττ, ε: :ιά τεττεά15εο.ττοττετττ εεεΙεΠειτιττττ Γεειτττάιττττ οττϋ;

112τἰοηεττ1 ηφίττειτττ , 8ε ατοΜάΜ.εοποτυτττ ίυβώττττΠτετττ,,

τω: οΒΜπτε Η «Παω ,. εποε! ττιιττττ1τιειπτ τω Με αΙ1τιμτε!ι

Βοίίιετιττπ.



Μ; %ΗΚΤΗΜ8ΧΝΟΦ92==Επ)77έ_-ι
  

. ` 4~ 37'

ί-1._ ν `η ΙΓ”“ξΊΔΣ.-_ἙΪ

- η ν: , .. Ο ΑωΡ·Π ΠΓ χ1 (Χ.Σ-Μ»ίω · Ί"·”ἔ

η Δ · ) 4` '

Ε

ρ( Μ ν 4 . . Η_._ η- τ· Ἐκ: 31 ω.

"νη α. 112 ωπαρκειιιιοπώα.τ-βασμώ:=άβαιω @#18
' · · Δ _ Σ - . Π > ν. “Ϊ

ε ν· _ Δ ¦ - · 3

Πὶο. νει·ο υτἰΙὶτατὶΒυετΙοιιποτιιω τεΙὶεἱσΓεωω Ρ1·ονί3

Φάτε· οιιΡὶτιτι1ε , οτ ςιςβεπιμε ,_ δ! Δ: Βοικ4. Ψίειτι1τυ -Ρι·ο.

.ὸιεω: , 8:1ιι Μι; Ρηι_νοε εΧΡερῇειςμυς , 8ι τΠι1τπ10τ8.τ1011€5

ὰ: εΙειι1Π:τ!ε ΕθΙΠόνθτἱΐς· Π:ατιιΜι23 Ντ Μ· Πιι:ιωκτ ειΒΒειτἱε. ειβω

Με 8: Βο.ΙΙΙ1νω φαω: 1η πως τεεωειητ 0οπ1Ρ9τι1Π1 Φ: :εψ

όΜΒιιε δέ α:ΡεπιΠε εοτειιιι οοπνώτυ τει·ιπέι·Δε αΙΙἱεωιτὶε : Μ.

(μισά ΙΕι·ΙΡωπα ι·εεΙ3τιωςτι 8: εΧΡειπίειι·ιιιιι π: τωΡω ςς:Ι1 μ

·πι1τμΒο·άιι ςιιοΗΒα -τε;ωωσ ίεεφτπιπι!ετΧΡεοΓιε Μιά ει..

βειΒεατ Μπι @Με φαω 001ΠΒοΕΜε 8 Π85ΙΙο σ.ΒΒετΞε 865

ΒΗΙο σουνεϊιτω 58άΙΙειτοττι , 8: ιιοΜε Μ ΗΜ παώ νε1ο.ττοι·..Β

μπα ἐι ι:ιοΒάσ φπα ώ: εΞκΡωίΞε , φωτ εΙσ ::άΙτίΒιισ'ι·εΓΡοιε

Βοο.πτ.€ .. ~ - β ° ` ·

ϊ'Ξ '·· ..ΖΓΉ

ζ: . -

` ΔΔ ι>«υκτ : Χν.-« ϊο Ι Έιεωαύρυ·έου·έθω;- ι ~ Ξ Ή

Πεὶτι ὸἰοἰτωε άε ΡτΩο:ἰΒιιε, Ίηοῷ_ἀοὲι·εάΙτὶΒιιἐ ΠΜ άεμιξ

τωε , δ( ψ: εκΡειπίἱε φωτο: Μ ειιππο”οοι·δω Γκειτ:1Βιιε , Π

· άϋ1 Γιιωιπ , 8: εοτειπι ;ιττοι·ιπιτο ὰ ποΒΞ;_£οπτιΡιιτ€πτ , δι Μι

:Με ειω11 ε:οτο.πι .ιποΒΞε :εΓΡοκιάσωιτ; ·

`

«

' ‹:Α ι>έ:,τ.? ΧάΧ:.(_:
Β

  

-κ

Νε πωπω: Μοπιιώ0ΜΜ άἑυιὶπιιαπικ 4 ` ·"
Δ Ϊ ν . ' γ - 1η! ς ° .χ .

ζ 'Γεω απιπ τεππΡοιάΒιιε ποίωε :Μακ όΜουε ποπ άθβθ8Ε

Δ ὸὶπιπιιιἰ Μ! μπω 2ι18€τὶ 5 Ρ::εώΡΙππω ω: ω τὶοτατ1Βιιε

ηιπηετιιε πιοικιεΙιοτιιτη , αἱ ΠΜ ε1εΒεκπ Γ6τνὶι·ε _ Ι:Μπικιτιπτ

νοΙ ωικιμΙΙετιιι· 5 σαι» ίο.σμ εποε εσεΙοΠα: που Επι: ά1ω1ιωπη

α 'Ε,

υ



Εα?ΕΕ8ΗΕ ωΝ8'ΜΝΗι1Μ-1ε. η?
Ε!!οφ1η !›οηε. Ρε!οι·εεωιω Μ: πω!! 11οί!:το. ε!ετ!πειειεεε ε! Μ;

111!!!τει· Ει·ακ!Ρ!ωιιε φα!. :ιΒΒειιτεε· Ρτ!οι·ψυε!ιιΒ Γοε!οε όση:

ι:οφΒεεευεεε,μ ει!! Ωμεβοησε πάτε· δ; εοπνετΓετε!ευ!ε !ιοηεί!ειεθε

με: ε1ιιοε ὸἶνἱπιμη-ἑητ!τ!υπτ Ρο!Βε εε!εΒ_ι·ειά( Κατι Ρτα:εμ

Ρ!πιι1ε ω: αΒΒειτε8·8ε Ρτ!οτεε·:Μιο!3!εεοο!Ήτι1τ! πιο!:!ε ε:οοδ

τε:μπει·, νε! άε !!εειτς!α πο!!εε @Μ Ρεον!Δεω 8: ε!Ηει·εωω

ε!!εο.ιπ: σουίε!ΐοι·εω.? Με. εη!τα-Ι)εω!ουε μι!» εοτιί!!τυ!τ ε..

$!π!!!!τετ Ρι·εε!ηεεε εοείεΠοι·1Βεεω!ποΒ!ε αττοεπει:!ΜΞι!εεπ1

ίεπιε! π! εισ11σ·εσ115!©εφα1η ε -

π °ρ_ Οεε:Εοικ Πηση:σω!Ηε!ε εσει!!!!ιϊόα!ΐ4! ΞΒ!πιτειτ Θ: ει!!! επεπη:ι! ο!Μηαετιεπε

@θα !ἰεειπἱιω Μι ρει·αι!!Βοοεκπ ε!!8-εράΜ3Μ εοι·»Γεποτετπ·-, πε ώ εΡἱΓεοΡἰ8 Με Η;

1·ε νεκετε!πιπ , αυτ πε 63- Ρεοδετε νΜετεωιπ: 'Ηυ1ιιίωο‹!! !!εειιτ!εω !κι!ιεπιιισ μα·

5ΒΒαταν!υόσε!εωθ δηπι5 εειικόοϊόε 8. Μεπἰώ ΤιποπειιΕ:·.

 

ε ε σ· . - , ·› Η; Τ!. > ·· ε ν! . Ί

ΐ&Μί με;(9·τεο·τ εἰεἐεπι /ξεεεε ?ΜΜά0· πο! άπράση:

. =υεπέωπ, @ς «απο άα&εω ω. ν ε ε·

-! ι ` Πειυε!οί ει!εεω. «σε μεεΒγεει·ΐ9-ά ίγοοόιππ Μακ: ά:

Π ω” 6;ε 13ο:Μτι!αι ·ρτεεεεόεπτε ρυε!!εε !εεωεωε

ω Ρειττοε!ι!ε., Ι] εμ! Μ; !ηθι·πι! ,ε βεεο; επ ά1ενε! Ω:ημεπε2

ΕΜ! , νε! σ.πτεφεπι Μ:: ε;;!Ρ!επω,.:ά μου τε ιι!!!ι:Ι .ν!Πέ

ἔε:ἱε εοε ε δέ ηι19ε!ειιττηόε!·-ιιετ!τωεσεΠεε!υω_έωίε!ιι:επτ

2ΠὶωᾶΓυω ω·ωβ . Φιτπωρς!ομΡτ!με ψαξε!!! £ι:ετ!τ1τ : ποπ

τειωει·! οτιπττεοτεε ι·ον!Βοηεω·', @πώ Ρετ ν!ε!πω Ωιεει·..

άστα ίε!εει·ε εοηΓυεε!!!:!ε_!ο ν!ε!οίε Ρ:!ττοε!1!!5 ι·εωειοειπεε :Η

Ε: Με ά!ε!Μυε ε!ε !!Ηε φ! τω!!! πω! ΜΜΜ Ρι·εε!ητετοεω

@ει νε:ομη!!πεε.!!ευ! μπεί! ερτ!Μ!ττεπε· ειιτει:η εΠεωε;.·

εμε! Μ;!_Η-_ερ!_ΓεοΡαε,νε! _ς]ιι! Εοισε!τμε ν!ρε εμε @πάνε Με

μπε!! α!3ίο!νετε ,Με Ροειπ!εεητ!εωμηιππεει·εμεσεεεε!Ιππιε·

86 άφησε ροεε!!ειεπι Ρι·εεΒγτε:!ε ΗΜ, £Ιι1!!!π1: εαπ! ΜΙΒ'.

εμ!! (ΜΜΜ αιπι·ποτιιππ !ιειβει:ε ,νόυπ11Ποάο Ππτ'“!9οπεε σρ!

πω!!! δ: !ιοπε!!εε εοπνει·Γετ!ου!ε, 86ποτι1ττι Π: ε!ε οτά!ι12-·

τἱοηε 5ΡΓοι·ιιιπ,εμοά! !οεο!ΡΓότι:τπ_ απο πεεείΕπ!ωπ Γυα

ω: , Ρωι·οε!ι!απεε ειΒΓο!ν:ιτπ ,δε €ἱε Ροεο!τειιτ!ειω Ξυ!ιιο€επτ,..

280 ΡοΠἱτ: ε!!ε! εεω!·ιω : εεωωωε εοπυίειοπε!κ Ρομπ!!! »κι ζ!..-·

κωση:α:ε , μ:: ,ρα.στ-, ε, πω· ειπαμε! ;.8ερε ιοι!ε13οδα-'

ΚΚ!!



|

Ν: ο ε εεεεονε εΦΦ5τ‹το ο Διὶ Α9 Ρ ?ξ

εο!ΡἀΒΞΙεε-ᾶιινεοὶτΙ.” Ρ::ε:ε:εο.`Ρϋωε5Ρἱτοοε οοεοε @βεί

μ εοοίεΠευε Ρτοει1τευτ Ιοεο ά ·τεωΡοι;ε εοτοοεπειπ:5. Ε .

=~ε~οΑ«οΤ-κοοο:

  

Ι ' > ' 1)2·Ιωάφ Ρτε:ἐ7:ε:·οωω.~ ή | 3 έ

. Τεονοτεεεἱοἰττιιπ νοΒῖε° οτ ειιοεΙο, ποοι·ειοόο3 Ρεπό]

Μ εΒὶειε νείΈτειε εΙτεοπιειιιπάο, ΒιιΜτοπο Βοι1εΠι1ιτι , τειπτὶιι

-Ε011Γιπει δε φαω· οι ·νεΠε ΙπεΒεειτἱε , οε Με” νεΠει· νει·αιωι·

Π: οροι·οοι·3οιπ Ροοιιζο, μου: εοιιεὶΗο Ι..αι:ει·ειοεοΠ οι!

9εΙ'Ηιοεοτοτυπι Μιοίτιι εεεει·πι1οειωι· : νΜεΠεει: ιιτ εΙαιιΓι.

!κιοεο.τΞε ε!εΙ11Ρει· ΙοεΙυτοεοτει 9 -οΞτοάε οκενὶωτε νε! @Με Με.

Βἰτοὸὶοε οσο οοτε.οεΙο. : ΠοεΙε ι·εοι·εΙιεοεΙΙτοοε Ρτεεογεει·οε,

ηοὶ Ρετ Ροι·τοεΜοε νοάοιπτ 1ο ΓοΙοει·τοιοεειΙ1Βιιο οιΡει·τ15 , οἱ.

:πιο οι·ενιαιτε τ1οτε1τ1ἀὶε _ 8: ἰο 188ι1.ά18 $ 8εεειειοι Έ ιοωω

ΜΗ ©οι·ειο1 οοΒἰε νεοὶι·ε που ίοττοΙάειοι: ϊ Πι ιιο Μ. Μι Ρο.

;ἰιιενἀὸετιτιιι· ο.ΙΒο.ΙεΙΜ1 , νεΙ Ριι€Πεε , φαω ε ετὶεἱ νε! μετα

Βγτετὶ. 5ὶ τοπιεο οοοι·τε,ειτ εεε εοοὶτειτε 5 ΡοΠ`ιιοτ ΐοοει·το..

ο μἰεοΙἰο. το εΙευΓαεειμ Μοει·ε αμεα 5 Γεά Ια φωτο εΙΞϊμ

_ ία ε!είει·ποτ. (Ζω ειοεεω άε @απο τι·ειοΓετείοι· Βα]11:_Ε01Μ

ΒΙτιι6οιπε εΧι:1:εω 5 νεΠ:Ιε αΡεπο. μπειτε. ἱο-μιοΙ1εο μπε

Ρει·ιοοε πομπο: 5 Ε.: Με Ρι·ο:εἰΡ€πιοε εκεειιτἑοι:Ι :Πειοάαή;

Ι.
 

ο Α” π· ΜΧ.

Θ: ἰφ7οβ σεφ” “ρω άφφες_/ιο·επε.

Ι”Γεω ΡωεεἰΡἰττιοε άΘΙεΙ:π·οδε, ΓεἰΙ1εετ οοοά αμε εΙ2ι1ἰἔιε

ο εὶείἱιοει· Εεωοι: , ιιτ ὰ Με ΡοΙΕοε εΠΓεει·οΙ , οε οιἰἴεεειιπ

δ? ΕοττιωιιοὶεειτἰοοΒΓΘΩΟτοπτι,

ΩΑΡοτ ΧΧ.

ώ ϊ 1): Τώα_Μ2:.

. 'Γεω οτεεεὶοἰωιιο ο: ειοίὶἰοεειτἰε ὁ. τοΒει·οἱε,8ε οπιοεε οιοΒιιε

Δ; 1ο :ειοει·οιι άο]ιιι·1ει ΗΜ. £8€τὶτ,εοείἱ1Ρετ @σεΜε 8ι1ἀὶ€π1ι18.

 



εοο;Ε82ε ττοττε1·ΑΝττεΝ51ε. τ”

`
.

τ'
 

ι

· (Ματ στ.- βατ,
|`·_

|

19ο του;:·εκ:ἰ‹ι/ἑεπιπεεκ:στπω πσἰψαΩἰσοταω τ·.τώθοάία

Τεττ1 πλω ΡτετσἱΡὶππυε·, στ Μι νἱττυτε-Βεἰ 8ε οΒτόΙτιππτ

ΙότΒ1τωπ ττνετεοτἰειω ΠοΒοΗε Γιττειωειπἱε Γεο&α τττΙτΓι2

τΧωι»τωτ ,οτ ΜτΙ τω! τκΜοτο6ειτο Τ:ΜΗττι· ως όθνοτἱοπε

πίττα ακάττιπιπ : ουτε ίἰιτιτ ΓοΡτεππ ,· νἰὸοΙὶτετ ΒαΡτὶἴππυε ,'

τοπιθι·πκιττο', ετιοΙποτἀΙὶὶο. , ΡοττιΙτετιτὶο. , ττιειττἱοποοὶιιπτ, οποσ,

6::ττοπ1εωτοτΉο. - · ο

 

ο Α υ ο π· ΧΧιι.

_ τ Δ 13ο !»ιμϋπο. _ ϊ·

ΒΑΡτἱΓωιιε απ:: οτπι°ιὶ @Μοτο 8: Βοιποι·ε ττΙτΒι·ετιιι·έ

δ: απο ωτιεοει αιιιτεΙα, ππωιἰωτ :το ὸἀίὶὶοᾶὶοοετο ντι·

Βοτωπ δέ Ρι·οΙο.τ1οιιτω , Π: ουἱΒιιε του. οτα” ἴἑιετειπ1€τιτἱ

εοοίὶίὶἰτ 3 (ο1Πα2τ 12ο κτ Ικιμαο; Μ Μπάκα Ροή: , (ο Εί!ίί,

.φΜωφω6ιΗ. Ετ ω Με ίοτωο. τ1οττοοτ Μακ άτοετο

τεουττπετ ΒειΡτί2.ειτ6 Ρειι·νοε5 Ρεικτοπι ετἰιιπι 8: :παταω Μ

Γιιωτικι οετοΙΕτειτο. Ελιοτ αυτου Ρμττὶο οττεΠὶτοτο Μι Η.

2ειτι1ε Γοετάτεὶ Μοτο , 8: απο ἰ11νθπ€τἱτὶε τΗΓοι·ετο δ: οτ άτο

πιοόο ΒειΡττιειίΓε , Η ΓιιΡττνΞκττἱτ μια· 3 ειδτκειτιιτ :ιο ετοΙο.

@τπτ , δΕ οι1οά άττΠ: ΓιιΡΡ!τειτοι· , που οι1:ιοτιππ τω Γο.Ιυτττω,

:το φαω αι18πτειπιιω νἰττιιτιιτο , Γε1Ι1εττ τω Γοι·τε εεεΙείῖει:

ΡειΒιιΙωπ ΓΔΜ , οιιοότΙτ Ρι·τωτικο άοποπ1 ἱι1 ΒτιΡοίιπο , ω

Παω δέ οατἱυιτι οτ ί-Ρι1τοτΙΕτιἰτἰο , οιιοά τα ίτειιικ!υτο , Γτά

οωωττω που (Μοτο , 8: οπ1ι1ξο Ποστ ο.τΙ_Γοιπτε Με τω..

ωττΠοη1Βιιε, 3ΜεΙϊτττ απο @πωσ το Ρε:&οτε , 8τ ἱτιττι·

ΒειΡυ!ειε , οΙτ:ὶ Ωι4:τϊ το Ρτα:όΙ&Ιε ιιο6Ηο 3 Μ ντττάτε εΙιτΙίπιει..

Με ἰτιοιπᾶἰο τ Ετ φωτ τοτε. νὶττιιε ΒεΡτᾶΓττιὶ 5ο ό5(ΗινΞΗοηε δ:

· Ρι·οΙειτίοοτ νττΒοι·υπι τουΠΠ1τ , τι) το οιιΕ ΒειΡτωιτ Ιοτεεττ·,

οττΠοατε=, Ποτ ἰοτετττπὶΠἱοηε 2.Ποι18. Ρτοΐοτευτιιττ Πιο εμε.

.ίστππο. Ιἱ_Β2ΡΒἱΖ8!Π$ Ϊικτὶτ. μια· ὲΙεικο τ των: Γω:ετοοε @πιο

Ω κ · · .



:6ο; -$'Τ-ΑΤΌΤΆ· $ΥΝ ΟΠ ΑΕΤΑ. Δ Ι

Β16:Ξσ.τ , 86 ΕππΗτει· ‹ὶε Ρ8.τνί8 ,ςιι€ ωνεωυητιιι· εκροΓαι , ζα

ηιιἰΒιιε ΜΜΜ εΠ: ιπι·ωτι Για: ΒαΡ:3ι:πὶ 2- 86 Ιττιω;τ8%5 (ω

@· Με , @< ΣΡἰυἱτισβπιἄἰ.

απ: 5'ἰ τα πο» οε`ὴὁιιρτἰἄατω , £ὅοω Βσμέχρ ί» πωπω Ραου·ί.σμ

Δε! ε!ενειιιάυτη μισο; που ι·εώΡΒιται· ΠΠ πω” ·, πἰίΐ~

ίἰιστἰτ κά: 86 πω· , «4ιιι Ρτο στα: τεμπειητιιτ ,_ νε! ΜΒ Ηιεψπτ

@ο μο3ωω 6:οΒτ18.τίο110 ὶΡΓοι·απι ,ν ομοά 6:αναιι:1πτοπσήια·

Ι..8.ι:εωηεηΠ.. β π?

Ραώμτπω 6Ιι1ο6ΪΡτσΡ€Βτ ΓοττὶΙοΒἰο._ἔοιπι;εε Μ: Ηι·ττωτά,

86 οΙειιππ ,_ 86 οΙιτὶΓω;, , 86 ειιοΒειτΙίἙἰει (σὺ 6:ιιΠοτΠα τ€Ρ0ΠᾶΠ·

ω: , σε .;ιτατιικ τεηιει·ο.τ1ο, π! ω, οΠΞτ 6:6τευόἱ ,._ςιιἱ πω θα

Μαιιιτε ι·εΙΙ61ικτΙτ , ΜΒιιε τηεηθειειε ειΒ οΗἰεΙο Γ0ΪΡθι1ὸ3ΕΙ11° Ϊ

86 Π Ρα· εῇιιε ἐιιειιτἰαττι ειΠηιιΜ πείειηάσπι 6οιιτἰ€οε8τϊετ8

Ψζ08 ριιιπἰατυτζ Παπ ταοἰΡἰιιπιιειιτ ΐοιποε ττιι:πόοε 6:ι:Π:ο

άιαιπ,86 ω: σ.6Ιοεπι- ἀ 1 ὁὶιιτἱύ5 ι·οτικιτπ:Ξε Ρέιπέαυτιιι·,

 

ε: Α6 0:16 ὶΧΧ.ΙΙΕ

88 6072_#ϊ7ΙΜ£ἰ08£% _ δ
'

.

ΒΑ6ει·6Ι6τεε 5·εςιι6οτα·τοοπεεητ ΡοΡυΪιιι·π :ιό εοΜΗωεφ

2 τίοηεττι ,Ί 91,18 8.Β- εΡὶί6οΡο τ:ιητιιω είὶ ΐειςΙευόε. Ροίΐ

βειΡτἰΓτηιιιπ εωφ άεΒετ Γαίε1Ρ.ϋ·ίειασ.ωεπτυω εοπθτω:ιτΙοι:«Ι8

61ιιο6Ι _Γεει·6ιωοιπυπι ΡωίΒικ αυεωευτιιω_ ω! Ψατὶειω ,. με

«μισό 5Ρπ·1τωΓεπάνε 5οΗιο65τυι· βειΡτἱιιιτσ 7.(1ειο Ωιο1·.ειιυεπτσ

επωιτιιτ θΙπἱίΗειηιιε , 86 ὶπίἙτιιὶτιπ :ιάο.Βοη6ε Βιιῇω πιιτικΗ ,

άκουσε. 6Π:ιβοωττι, α9οά Π6οηδΗπαπάιιε·ειάυ|ω8 διετία,

Βουδτ€2τυτ Ρτὶιιε , δΕ:90Πβέ εοτ:5πτιεεω· : 86 @πιώ νοιώσω:

πά6ουΕτωειτ1οπεπ1 ,61ι.ι1Γιιητ Ρεπίοτλπ. πτετὶ_ε.. · 66

·ν
 

ο Α υ στ Χ)ωκρ ~6 Ϊ

ω ορο Δωσε”. Δ`

ΡΚ6εώρΙιπιτε 6. Παπ: ΡΓ2'ΕΞθΡΠ.Π'Π είϊ ὶπ 6:οιπ5Ηο Πιτει·αι·

πετώ ,κιτ ΙΕι6:α·όοτεε οίΕ6$ιπτι τιιτιπ 6Βι:ι·ηυτιπ , φαω τω»

έωτι1ωπι 6ΜΜι1666 6 δ6 εΒεπε ,Προ ΓΥ11εοΡαι1όο >.6Ιι12.11Βιι113



Δ εοοικει2ε ι3οκατΑΝ·τι1:Νε·.ιε. Μι

Βει:ε άοοΙοι·1τ , εοΙεΙω·εια: 8: εΙενοιε; α Με ω θ©©ΙθΠἶ8ἶᾶά

&οσ ἀεμπειτἱε ,· ΜΗ ωΡτα· Πεοε1Βαιτοπ5·; Νι1Ηι18 ει:€εω ευ.

«άφιτ αΙΚΙαο αιΓιι εε εΒι·αι·ε:, άοιέοσεεεωωοπέ ηιετιιτἰιπιε·8ο

Ιπιπωπι εειιιτενετὶτ: 86 ιιειΙιβετ εΗε Μακ οειιοηἱοειε ἀὶοεοτ.6 (ζεςΡοι·ειΙ1ει Μαμά; οιιίἔϊοὸὶεπτ ., δ: ίειςει·άοε ω. Γε ο 2ιΒΙιιετ,

νε κιεοιιιιε Πι· ετΙἐοὶοἐὶιπὸυτὐε --ἰὶι έτό.Γ6-ειά Με εοἰειΙὶτοι·

Φιερυφιτρ5 δέ :ψ υτἱοτι€6 ὶιι·Ρἰίζἱπζ2. Ροωωτιιι·. 81ωΠ1τεέ Μ

ΐετηιηεμ ειΙται·ιε, ΒΜκιόπωεπτ2 Βιοει·όοτειΠα , μειράο ομιε

11:22; =ξα[1399ΒαόΡεΞ:έ9=εε,εξο9 91ΡΡΦωοΜ 8 @η μέ

, πωσ σ. πιο ο. εοτι ετνστιτω· ε ικα Διοτι”

ς.!υΓυι·εΙαπτ Γοτάεε πεεΙϊεει·ό ὶιι Γεια·Β, φα: ὸεὰἔσ€τωτ Μακ;
111 1;στοί:ο.οΞε. ' Δ ` . .>

  

' π

ο Α Ρο ΜΗ. ~

19ε σαπσεΜ:. . ν * _ "

- Τἐ εοφωαΜα :πωπω ωΙϊοσΙωπ μια ω οἰε 5πιοε νε!

·· 4ωπιιω6α1ω· Ροιπὶ Ρστη·ήτταιπτ , δΕ (με Ροτικήιπέ €1αιω

ώ , εΙ:1Μ41τ1τι1τ Ρτορτει· ιενει:ειιααω €Δε:Ι1οω161ς!εωμ;:εω

:Μαη ε α· Πε σ:Βο::Β2.ε 1η €ατπ€τ€τὶΒ Δω Ρεωπ5ττειιιτ. ΜΒΑ

ΒοτΠιιε ετΙεπτι :ιο Ετιο.ιπτ ν€πὰἱτὶοιπτε ἰΒἰόεττι ΗΜ ,ξ «Μπα

Μπα οΕ!εΒι·ατι1τ. -Νι:ΙΙιιείι·ι εοειιπετετἱο Πωσ ΜΒΜ. Μπιτ...

Με πάΠΐαιτε ΡαΕΜΜη 8: 11 Μ, ωὸὶίἰεενει·1τ, @Με εεσΙε+

Με εει·:Τεωυ-ε οεὸ1ίἰοἰιιτπ , φα! Μα τωπιετττὶο ΠΙιιιε εοοΙεΠε:

εοπΙΙ:τιι&ιππωΙΕ Νεε αΒΒ:ιτεε , :κο ΜΗ, ςιιΜΜ πά15οεινε.9

ίΠΝί, Μ ἱΙ1ὶε4ειὶὸθ211τ 2.Π9Πω ι·ες[Μηαι·ε, ” .Σ

#Ιι; το]τιοὶΙὶο Βι·τ1Η:€ι· ὶοΒὶΒετιπ , σε ΓΠΡΘΙΙΘ&ἱΪὶΘ ΩκθϊὸΟϊἰ$

ΡτοΙΡτὶε Πω εΙΞεοο. 1η εσεΙεΠο. ειάπτέτταπτυι··, ΔΙΠ ΡτοΡτετ Ιω.

επι· σε ΜΜΜ, αυτ Μισεκιόπι ι·6Ρετιω·κι ,- Με ο.Ι1ειε η€ε€ίΪἱτα..

εεε ω·Βοηεε” ω! εειε οΡοττ€ο.τ ΜΒεκε τ€Ϊι1ἔἱι1111. δα! πωπω

:ιεοεΙΙἰταεε σ.:εΠωτε , ει! Μαι Ρι·ΗΜηα τθΡοττ€11τι11°. Ά

δε©ειὲἀοτεε' Με οθ:εινο ΐεωΡει· καπου: ,ιιτ ΕιιεΙιακἰΙὶἱωιμ

Έοιπειπ Βεηεἀἱ6ϊακιι, ω: τω. νε:ωΡαιτε αΙὶ‹1ιιὶ,-αὰ Μάονοτ1ω

πιο πιονεώ ν:ι!εο.τιτ αυτ ετι·οι·σω. ` Υ

ΡωεμτΠω εΙ5ΙΜ&ε _ ι1τ που τεοΙΡΙο.ιπ Ρτ85Βγτ:€το8 φ ω»

οΙεΙϋε Με α! εοΙοΕι·αιπάιιω , ΜΒ πωπω Ε: ΦΕ οτάίω-©19ΒΒ

αποτο. - . - ° - Ξ

ὰ



Με. Α ΕΤΑΤΠΤΑ 8ΥΝΟΠΑΕ!Α

ΜΜΜ! , ει!! ε!!εΙτιπ Μο.πι1α!!ε , !ιει!σεωπ ΗΠΒυ!ἱ Ρι·εεΒγε

κα! Ρειι·ι·οε!ι1ε!εε, ιιΒ! εοιπ!ηεεω· οι·άο εκτεεωεωω&!ου!ε,

εειτεε!ι!ίω1 , !κιΡτ!ίοπ!, 86 !1υ]61(Μοά!.

 

ο Α υ ε: τ· 6Χὶκν1.

196· ο·εόΜθισ εαάβε. .>

ΚεεεἰΡἰππω ά!ί!.τ!&ε Γεεει·ο!οτ!Βιιε , ω: οπ3πεστεε!!τι:ε εεε

Ρε!ε!!εε 86 Ρο!!ε!Ποι1εο !ετ!Βωπ Π! π1!ΠΞι!!!πιε-Γιι1ε 5 δέΡϊο-‹

ΜΒειω· ετ1ἰτι:ε Ρτεε!ηεετ!ε86 Ραττοε!ι!ο.ηίε , σε 6!ε Με Με

Ειπε εεε ε!!:ε , !ρ!! αυτ ει!!! Ρι·εε!ητετ1·α!!ερειπτ ει!) εεε!ε κι,

ει!!! Ρετ εοιπ!!!ιιω εΡΙΓεοΡ!νε! σ.κ!ι!6!!αεοιπ!. δ! ειπε @και

εοιπτο. Με ίεεετ!τ , Ρτεεε1Ρ5ππιε οτ εττιεπε!ετ ,_ 66 !ει:!ωπτ

ς!εεει·ωππιε. ν -_

Παπ Ρι·:εε!Ρίππω υτΡετώ112 86 νίεε:!!, ει!! εεε πεί” νε!

σ.!!:ιε ε!οΠ1ο8 π! ε!εεωοΓγο!ε Με εση!!:ι·ιιάειε ε εεΓόε;:ηνε!

α:!ενε1!!ετ! Ρει·ω!!εωειτ ,. νε! εε ε!εεωοΓγυω εΒί!υ!ε:!ω:, εεε

ι·εεεε!!Πεειπ , 86 ό!&Ιε ε!εεωοίγιπέε τεΡοηαπτ , 86 ΓιιΡει: !!ε!ε

αιτε!ι!ε!!αεοτή ευ1·ειω ἀ!Ι!ΒεΠιει· α6!!ι!!:ε:ωτ. Νεε ει!!ι1ιιίε ω..

ε!ε:ιε 8.!!ει1! επεοοπτιιω!εειτο σοωωι:η!εωνε , Με Ρτο ει!»Γοε

!ιιτο !12!3ει·Ε , @Με !πτει·ειε εοπιππω!εο:ο:1εω 6ιεεεΡε:16,

νε! ε!ε εφε ο.Βίο!ια!ουε εοΜ!!τει·Ιτ ενὶὸεΜειΩ- Η 4

Και! Ρτεεε!Ρ!ωι:ε φα! πιι!!ιιε'Ρι·εεΒγεει· εΧεοπ·ιπιυο!εμ

τω!! ὰ ιιο!σω,.νε! ει·ε!ι!ό!ει€οπο ,Δ νε! άεεο.ηο Ρτο ειΒΓο!ιιτο

!ιεΒεω: , νε! π: εεε!εΓκι ι·εε!Ρ·πιτ ,Δε:5ειωΕ ε!ε Γε εσιηυ°ει:ε!πῇ

ΙΞιτ!εΓεεει·ὶτ, 86 ε! εοη!!!εε:1τ , ε!ο11εε ε! :ιο!πε νε! @η εκ

εοιππ1ι1η!εειτοτε τ!ε ε]ι18_ εΒΓο!ω5οοε εοπί!!τε:1τ.- 5Ιππ!!ιευ

ΜΒ!!σεωιιε Πε ει!!ςιι! με ε!ε!πτο απατη ε!ε εεεοΒιτίτσ ω.:

εοτιπιπω!ε:ιτε ειιε!εειπτ ,. πεε Ρτο ε!εΒΜε Με ,ε ο!!! Π: εεηεε

τε!ἰἔτο μπε Πιο , νε! η!!! Ρει·ι·οε!!!ωιιε Ρτεε!› τει·ο Ρυ!)!!εε

απ: κατω: Εκει: ειπα!! Ωιεετάοε! ε!ε 6Μ!εΐει&οτε νε!

. ι·ειΡτοτε εοο!!!τετάτ Ρετ εοηίε!!!εηεκπ , _86 εοοςυει·επε @Με

τε!ετιπ εεε!εί!ει!!!ε:1111 Ρο!!υ!ει: εΧ!ι!!σε:!-, ρι·εε!ηπει· !ικ!ιι!πτειιω

τετ ]υ!!Μειω εκετεεειτ· , Ικα π! εοηἴρεέ`τυ απο απο! ν!6!ε:ιτ

86 εει·τιιε Π: 6!ε εμε :απο ,φαι -ς1ηοε! Επι· εορίς!Βοηεπι 11ον!τ,,

πω! Μ: ιι: ,Μαιο , ία!. ιι: 13ευε. 6

- ` ' ΩΑΡΠΈ



εεεεε-ει.ε οο2ΝεπιΝτιεΝειε. ω;

 

Σ

Ι

Πε ωπέφω π·Ζφι22:.

"Γεω Ρ1°2£ἱΡἰτ11ι15 Παπ εοΜΗ:ιππω ε1Ήο εοηεἱΙἱο Εεεε;

_Ιτειι:ιειπ ι , οι:οά :πατησα ι·ε!ηι1Ι:ε ειι11οόο @πιο αδειο

_ουΙΙειτεοοε οίΕετιάειοτοτ,οεε εκροοεοτυτ νεωιΙεε. Ιηνεοω,ε

ειιπετιι εἱε μονο οεπιο ΡοΒΠεε νεοει·ειι·Ι ΡτεεΓιιωαι: , ΔΙΠ Ρτὶιιε

ρ.ιιξεοπτο.τε Βοου.ο1 Ροοήθε1ε Βιετ1ιπ αΡΡτοβε.τεε.

 

ο Α ~`Π τ ΧΧν111.·

Μ, Ζω ,ωε2εεω Μιἑΐἐπ£.

Ιιτή1ίεει· ΡτεεεἱΡἰωι:ε πε Ιειἰεἰ :εΙ1οιιἱειε ττειθ;ειπ, Με @ο

_ εεε]εΙΒε σ.ιι&ο:3αιτε Επι ειιίΐει·ε.οτ , :κε :ιΙτει:Ξε νε! ΕΜ;

]1τιικΠοεπι 2.]τ8.τὶι1τ11 οες:Μ]οπε τεΙΞ_οιύει·οω Γοαι·οππ ε:58ειοι·,

εεεΙε!Ηε , . .. . .οωειτὶοπεε ι·εεΕΡ1εοε ΜΙ οΡοε εεεΙεΙΩε (μια,

Ώιιὶ εοοει·ει ίεεει·1τ εκεοωπτιιοὶε€τιιτ.ἰ

 

Μ ε: Α Ρ τ1Τ -_ΧΧ1Χ. χ]Νε βιτσΜοιε: /?αυκ βε!)αιο: βΙΖο.σ ω). Μ

Γεω ΡαεἱΡἰωιιε 8: Ρι·οΙιΞεεωοε ετ1ειπ1, Πε £ιεετάοεεε

ΗΠοε'Γοοε Γεειιαι Ιιειοεειοτ 1ΙΙεἔπΙωε 1°1ειτοε Ρ:0Ρτετ Γεω.

` @είπω , δὲ πε εὶε τοΜΠ:πεοτ 5ο Μαιο , απο Η: ὶοὸεεοτιιπ: τ

ια 5ο εΙτειι·Ιε οΗῖε5ο ἱΙΙεεἰτἰοποε ΗΠιπε 1η ΡοΒΙ1εο [πιω Πω;

"α, Μ οπο ιιο1εεοὶτιιε Πάω μεω” .ΒιιυπώΒεπε:ίε5:ΙΙειετιιι·. - . . ο .

# Δ·

'
.

Η



εεε; _ε'ΡΑΤΙ.ΤΤΑ·Ϊ8-ΥΝ·©ΒΑεἘΊἔ£·ἶ ζ . °

 

εε Α ε τ: π· 1ξΧΧοξε

@θ 926εβοήθα: ε!εεωςθΜΜπ.

Με ΡτεεεἱΡἐωιιε_, ιιτ ηιιΙΙιιε Με εεεΙεΠο. ΓεεεΡωπ π! (με 'Ρ |

ιεπε!ειε εΙεεπιοΓγτιεε Με Ι1τεεεἐε ιποθ::1ε, Μάϊ Πε επτα

::Μεικιιιε εεε[εδ;ιε , νεΙ νὶεἰηιιέ ωστε. ε δΠΠΠίτει· Με ε Ρωξ

ώεεεόυπι , ΜΒ Γιιει·5τ μέσω ὰ ΜΒΜ ἀεΙἘὶιιετε. ·(ζιωείΙο

γ τεεςιιοςιιε εΙεεωοβαπιι·ιιω καποιο εε ὁἱεει11τ ΡοΡιιΙ0 , επι:

βια ΙΙεεει·ὶε !.)οω1η1Ρεμ: 86 ιιοίὶτἱε .εοωὶιιειπιιτ. Ω Ι

 

εΑ.ι>υτ ΧΧΧ1. Ν

Νε σ!ευ·ίσί κεέστέιιτυ#ε.τ εκἰἔἰιιπ2.

ΝΒοιιείἰ2επιο ιιεεοταιεωηεε , Με 61ο ιπφΜπε @σε εΠε;

απο , αποπεπει·εεειιπτ. Ν€εοτἱ2τὶοι1εΜ :Μπακ ωΒοηείδ:εττι

ι:Ιετί.ε1ε εΙΜιπι:ε , Η εΠ12ητ .Μετα νΙ&ιπτι , παμπ δ ΒΙειάμω.

σεεΙ 68.τ11εε, ω: Με” νεΒόε11τ ; νεΙ Με εΠεεε πωπω ῇιιΙΙο

Ρτετἰο ειπο.ηε εε φα: άεΒετιτ Γεεμειπ1 5ειπεπιβή ι·εώΡει·ε,

νε! Π τειι·όειετδιιίεΙυε ω! ρυηὸὶηειε ΜΜΜ; ΜετεωΙ , νεΙ Με.

άει _, νε! :εε Γυειε θ. 8: ε5ιτι1:15 σώμα: 1τκήιιέ Ρι·ετίιιπι φαω

εκιΙιιει·ιιιπ ειπε εει·ωἰηιιω.

,ΝιιΙΙι.ιε Ιεεειτ εΡΠὶοἱεω Πω ΓιιΡεεΙἰεὶο νε! εαΡΡο. ε!ει:Ει;

 

ε: 81· [ο π· ΧΧΧ1ι.

'ε ·` 1 3". :Ϊ ή Βε Μπισά
..'2 '·

ο

7

ΚωεἱΡίωιιε @Μιὰ Γι πι @κατά 11°Ιοτ2. τ2.ΒιιΙει βιει·Ξε, νε!

1)εοοι·πύτει: ίι·ει&ει ο Γειεει·εΙοε εστι εεΙεΒι·ετ όοηεε ειΙτετε

εουίοΙ1άεευι· , 8: 1:ει·ιιπι εοτιίεετετιιι·. Ετ Πε Γυρω· ΙειΡΜεω

Ιὶι·ιε εειρΐε. εεΙε!πετιπ. Ετ εικιπΡιιΙΙ:ε Γε1Πεετ νωἰ 8: εφε

επειιπ Πι ιΜΜΕει·1ο ει!εω·1ε Με Μιπ1ό:ε , 1ω:εεεοε, Μπα,

Με Καππα πό εΒ1ιι:1ουεω 8:0.ΜΗι18 πω άεμπε;ιιτ.

ι .



!! ει: ιεευε^ ε ο Νετ!!!!!ετ!τΝ ω. ει!!!

 

ε!! ε! τ! το ΧΧΧ!!!

Σ Πε Βιιώα!·ξβέα.

' Αεε!·όοτε!! !!!!!!!!!!·α!!!εε ε!!!!8ε!!τε!·: !!!:τε!!άει!!ε ' εμε!! ΜΕ

ε!! Πε !!!τεε!·ει ε Μο!! , ε!ε ί!·ι!!!!ε!!το ω!!! !!!!!!!!! ε!ε6!ο.

8: !!!εεε!·ι!!!! !!ο.Βε!!!: ε!!·ε!!!!!!!! , 8ε ε!!!ο!! ν!!!!!!!! ω!! Ετ εεεΊ

εο!!!!!! 3 8: οποσ! αμε!!! πο!! ο!!!!!!ττε.τ!Ε.

ο Εεε!!! Ρ!·εεε!Ρ!!!!!!ε ω: !!!!!!!!ε !!!!ε!εειε ο!! Ξ!! ό!!! εε!ε!!!·!!!·ε

!!!!!Το.!!!, !!εε !!!!εΓ!!!!!!!!: , αυτ: ω!!! ε!!!Ρ!!εί ἱ!!τ!·οἰτι! , ο!!! Ι!!

!!!!!!!ε!!ο. !!εεεΙΕπιτε ,. Γε!!!εετ !!!!!!!ο.!!ο εο!·Ροτε !!!!!!είε!!!:ε.

Νι!!!ι!ε !!! ε!!ε Γο!!ε!!!!!! νε! ε!!εε!!ε!!!! ,οι!ει!!ά!! πο!! μα!!!

α!!ν!!!!!!!! Γε!ν!!!!!!!!;ο!5!!!!ετ! , 8ε 1!! ά!ε αΓε!!!εεε!ε!!!·ετι!τι!ε

ε!!!ο:!ε! !!!!!Ε!!!! ίεει!!!ε!!!!!! ν!!!!!!!! Ρι·οίι!Πε!!!ε Γιι!!!ειτ ,ε ίεε! ΜΒ

!!!!!!·ο !!ει!!ε!!ε! Βο!!!!·!!! -εο!!ίε!ε!!ε!ε!!!! εο!!!εκατ.

 

Π! Ί.

ε!! ε τ Χ!εΧ!!ο

τ ο > ο > 13ο ρ!!εβ:έοπέΙΜ·.

Π!!! Ι!! Ρ!!!!·!Βι!ε !!!!!!! Ρ!!!!εεάΡ!·εεΐα!!ο!!εε !!!νε!!ί!!!!τι!!',..

οι!σε ία!!! ίι!!!ε!·Η!!ετ με! !!!ε!! εεε!!! !!!νε!!!!!!!!! !!! ΓΩΟτσ

εεεα!ο!ὅο_ε!!ε1!·εε!εαεεε, απο!!! !!! ΡΑΓε!!!! , βια Πε !!!ε!Ρ!!ε

1"ε.!μίάεω ο»ωΐ ποιου”, 8θει1τ!!!8.Μ Π! ε!!ΐοε!! 100€ , 24 ροβ

με[.”·"ε"οπ:Μ.- Τε!ε!:!!!! Ξ!! Ρε!!τεεοί!ε , φ!! .!!!!!!!!!. Φο!..

;!!!!! !!ε Τ!·1!!!τατε Ϊ φ) ω!!! Μι€ζευίΙσ. Ω!!!!!το.!!! ‹!ε Β; Με!!!!,

ε: τε έ!! Ύεα!ευ·ατίοπε. 5ε!!!!!!!! !!! ίε!!ο βι!!&εε (:τι!ε!ε , @οί/δω

]:σεω!. εεΡ!!!!!21°Ι! ε!θ 9.Ρ0Πο!!ε, Τε Βουιία!ε βρρί!είτε!·. Οό!2.

να!!! ε!ε Νε!!:!ν!τετε Βο!!!!!!! ,· @α με Ι»ωω!!!!! τα·κ!!ί. Νοε

!!;!!!!! ε!ε·ΕΡ!Ρ!!!!!!!!ι , 29εκπεοπ2σπ!!Μ. Βεε!!!!ε!!!!!!! εμε!.

ε!!!!εε!!!!!α , @ί εο!·ρο!·α!λ - -

να 'ε, ' .

ιι η



:σε 2τ ετΑτυπάΜΜΜ οο Δτ.Π:3· 2

7,

 

@Δ υ η τ ας:εχν·.δ ~

@βοά 9ιπΙΖωι· /ἐεεπἰω Ιωύωι: /ι2';ιω ράέπακι

@και ιι!!α7ε.

 

ΚεεεἰΡἰωιιε ειπα!. Γειεει·άοτεε ΙιειΒεο.ηε μίεΞι·ωιε @καὶ έΙΞ

ε Με άεεειπεε , πτυπάο.ε., αΒ|ιιΕὶ0τΙἰι3ι1ε Πβ€ΜΜ ειΜἰἰιπ ·

ει;ΜΒειπεε , Με Με οΡεττοτὶο ι·εΗειιειιιτιιι·. ]υ:ετει εϊεειτεἱειὰ°

πιὶτωε. Με Ιπειτιιιτετετα ΜΒεακιωι·:; ι1ηιιτ13 ω Ρτάκικιω ΜΜΜ
πἰοιιετπ', Γεειωάι1ω ΡοίΪ: ενει:ιεεΙΙιιω , τεττΠ1111 ΡοΠ: ίιιΓεεΡ- ε

πωπω [ο.ει·ωπειπ5. ΔΗΜ Π: ΡεκκΙειπε απο. ιτι1Πο.Ιε αεΙ :ειμ

8ετκ!ιιω οε 86 ιπο.ι·εε Ειεετάοτ1ε , Η ομιε ωεω.

Δ Β1!Μ&ε ΡταεεἰΡἱτπυε ειπα!. οττιατηει1τε. εεε!είΞεε Ποια ·

ι Κ,8ι1οτἰ·οΒΙὶ8επτιιτ , πώ Ρτο οεεεΠἰτετε εεεΙεΠειε απο εοι1Γ
Ραι·τοεΙιίρποτυω. · ώ _

Βετο ΡτεεεἰΡἰωυε οιτωὶΒιιε εΙει·Με, εεεΙείἱο.ε ΙιεΒετπἰΒιιχ

οι: ω Πτ:€ι1Ι:ι τεππΡοι·ο. οι·ό1ιωππ Γε οΗει·ειιπ ειά οτεΠητ111άοε 3”

δ: Ίιιἱ οτἀἰιπιτἱ Γεω ω εεεΙείἱὶε Με 1·εΠάεο.ιπ , ΜΒ είε :Μπα

ὸε καιω. ηοίΈτσΞ καπ ει·π›ὶτται·ιιι·ζ- ·

8ὶ πω άε Γ1ηἔυὶηε , 1$είϊ όε Γεει·ειωεητο ΙΞιοειιωε εε;

εἰὸἰτ ιιΡει· εοτΓοτει1Η1 5 @Με εΠ Ραπ ὶητἰοᾶει , 8: ]ΡΓιιτ11

εοι·Ροι·ο.Ιε , νε εΠηι1ο ειηιπο τπιπκΠΙΠωο ὶονοΙυτιιιηρτο εε..

ΠεΙυΠε ίετναηάιιτπ :νεΓΠ Γεεεεε!οε ΙΠιιά ΜΒΜ νἰεὶΒιιε εΒΙυετ,

ΙΙΙικΙ εαΠεε ΓυΒεει·ΡοΠτο , 8: ειιιιια·αΒΙυτάουΙε εΌ ὶΡΓο Γάτα.

ςἰοτε ΓυΜε.τιιι· , νε! ΓειΙτετιι άσε Ρι·Ιππε ειωιπἱοιπεε , 86 τει·τὶει

Π: Γειει·ο.ι·Ξο εεΡοιπιτιιι·. 8ἰ @των ΓιιΡει· ΡειΙΙειω ,αΙτατὶε νε!

8ΙΞειιιοά Γειετιιττι ωάιιωειπιιω εεε1ὸετἱη Πιτι1Ητεκ Γε1εετάο8
ξειεεὶατ. 5ἰ ΓιιΡει: εοεπιπιωε νεΠ:ίωειπιιω εεεΜει·άτ 5 ἰιπἰηᾶο.

Ραπ Γυ;ο.τυι· , δ: Ρειι·ε Γε1ηόο.έιιι·, 8: εοτ11Βι1τετιιτ , 8: εἱηὶε Πι

[:ιετ:1Πο :εἔοιιαειιτ.` Μειιιτειπ Γ1Ρει· ΙεΡΙὸεπ·ι , τεει·επι , Π

επεσα εεεΙ ετ1τμωςεπεΙυε, τετεετ1άι35 , ι·ωεκκΙικ εΙὶ Ιοει:ε ·

Με , 8ε ΡιιΙνΜπ (ΘΩτ2τὶο τεΡοηειπἱι15. 5ἱ ει· τιεἔΙἱεεητἰεω

[ε1εετἐοτἱ5 ΙΠ:ιιά ενετιετἱτ ὅ π! εΡἰίἔοΡιιτη εξ5βετ 11ΠτΠ.

ΟειΙἱΧ Ροίὶ πιἰΠἔιιπ ωιιιπΙἰΠὶωο ατιτιὸ ἱιινοΙνειτι1τ , ω π1Ξ

ΔΗΜ εο αιΠεεω Μπακ τετεειτιτ5 εὸ ειΠο :ω Με ἀεΡιιτειτο,

ηιιὶ όιιτπ ποπ όεεεω Γο.εΜεεε:1τ , νε1 νετιιΠ:ατε “πω” Με
[2ετειτξο εοιπΒι:ι·ειτι1τ. Δ

 



ττττεει.τ τοΝε·τωιτιειιειε. το

οοτροι·ειΙιει νττιιΡοιττ ποιοι. , νε! οφ Γεω ιιτττοτιο οι Εμ:

τοπιο τοτοοιικιοτοτ , οτ το:ιοιιε Ι.ιιτ:€2Τά τα ροΠὶτ τιιττοόι,

δ: οτ πιο Ρωτώ: απο τ.οοιιε , φο τσ.Ιοτ ιοτιιε[τττ88.τιιτ:

ΡτοΙιιοτοττε οτ ΜτΙ ειΞ ιΠιιοι Μαιου τιιττοότ.τιτ , θά πιο·

απο ὰ ΩιττττΙοττ τοοο·τέτττοτ.

ΙτοειΒιοτε νετιιίτιιττ τΙτίοτοπιτειτ 8: Ιιοττοοιιοο. Γειτι·ει να

τιιίττττ ειτττιτει , οτοτ ιιΠΒιιε ιοιιτΠιει τοιοΒοτειοτιιτ οι ΙοΩο

τοιιοτΙο @και ειτιττττο τττΙτΠετ: ΡιιΙνιειο Ιέιτ:τοι·ιο ι·τοοοεμ

τω, τυο Ρο τοτ ιοτοτοττε ιοάιιττττ ιο τττοτττοι

διοειιΙι Γειττ1·άοτττΠοτιιΙοε Ιιο.οτ:ιοτ τιιΙιττε , ιο φοιτο

τοιοτοοοιττοτοτ ιοίιττοι, οττ Ρτι·τοιττειοτ όιειτοοοε τΙτίττττ
ιοίιτποιε Γαοότιιτο τοι·Ριιε , Μ ιο ιιτττΙΒτοττ Γο.τ:ττάοε εΒΓτοτ τ

£οτοτ τ Γττὶ Γτοιοετ απο οιττοο.ι·τντττοτιο. 8: ιοο.τοτιτειττ

Μια τιτίττο.τ ιο Ργκο1τ_ιοοοτε Βτοε τΙειο Γα ΡτοΡτττ ©8ΓΠΠΙ:

8τ ιο τιιο‹ὶο το ιοΗτοιιιτο 8: ττοειιοτιο , Η Μοτο. Έιιττιτ πιτ

Ρίειιιιιοε ΡειτοιττιιτιειΙτε τιιωτ απο Ιτττοιει.

- σ
 

ο ο Ρ τι τ ΧΧΧνι.

Π @οκτώ /ὲαπἰο: είται έκβτπτω βάτύωτ Ιοιότσ·σ;

Πιο ειιιττπι Γειττι·τΙοετιά ιοΕτοιιιτο ντοττἱτ , 8τ τι τω.

?τι (3οτΡιιε φοτο” Η φιτι οτ ()οτΡοττ φωτ ιο οι·τ'

ιοοτιοι ττιο.ειοΓττιτ , ντΙ τιοοάτ τιτιτι·ιτ-, φαι το το τττιΡι

τοσο ΡοίΠτ, ειΙιφειοι Γοτιοειτο Μοτο 5 το οπο Γειτττάοττ άττιττ

Γιιτοι τοοντοιτοτττ , ντΙ τοιοτοιοιιτιιοι οι ωΙιττ απο τοοοιτο

. νοιο ντΙ @μια Βεοτάιέτει τοκοι Ιιτιοτοτι Βοοιιτο τοοΓειτο.

ποιοι τω. δι τιιτττο 1οτιττοιιε αοτσ ωτοτ :ιτέτειτοε , φαι

° του τοο.τοει τοτοιει Οοι·Ριιε Ποοιιοι ι·ττιΡτι·τ οσο ΡοΠῖτ-Β (οτι

ή' τοιο1τοτ. Έοτιοο. άττοι· τι ιο το.Ιιττ εοιιιτοιοιιτιιτο τ 8: απο πιο-

τιιτο νιοο Πνε εφε. Βτοτόι&:ι ιο οι·τ ιοΒι·τοι ΗΠΙττιιτ, δέ

ιοτιοτοε ο Ποτ (ττοτιο.Ιο ειΙιτττ τω οσο ΡοΠἰτ , οτ ιοίὶτοιιιε

Ποτ νοτια) οΕοττ νιτιεο.τιιι·.
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εεε τ: Το ΧΧ:ενιι.

Μ Ραο2ι·σεω , (ά εοπ/ἐῇῖυπε

Γ Β ἰοἰἱι·ωἰε ω ΡετἱευΙο :πωπω εοοΙΗτοτἰε μπει είἘ Με

; οοπεποε οεεεε.τοτιιπι εοοίεΠϊο , που Ροοοἱτεοοο. Απο.

;ιιο$εοοε , ω! αμΠω αχ ω8 Μεάωειοεοωιιε εοιπειε.οιει· ;

δεόοΙεο.ιπ εΙε Ρεεε:ιεΙε Με υτιἱνετΪἶ5_8£ Ποευ!έε , ποπ 01111

πως” Με Φ φαω [πο Ρεεεο,εο πιει·οετιππ είεά ουἱ:ι

Πειππ ειτι·επι 8: Οτεειι:οτειο, 8: ΚεεΙετπΡεοτετπ Πισω οί:

·ίεπάεεε Ρι·2ΕιωΡίετι1οτ ; ειεει·Βέτειτεε εεει·ιτικΗΜε ?ΜΕ δε

εεΠε μτοε, εμιο.οο1ο ε1 ΡΙει€ιιετίτ , ειπε 8ε.1ιάάο εΒοοεορ

εεε; ι

Εἰ ειιιτετπ εοιπναΙοετἰοτ; ίἙετὶκπ ειόζ ΙΞιεει·όοτειπ εεεεόεεε

ΦΦθετ., δ: :Με είε ΡοεοΙεεοτὶε. εοπιοετεοε ὶο]οοΞε:οπ

ΡοτείΪ: ει1τεπι ίεεετάοε ειοΓοΙνετε Μ ιιττἱευΙο τποττἰε οικω..

!Ηοετ €Χ€οΜῖΙῖυπἱεετ11Π1 ὰ οιιοΗΒεε , ετἰεω :λ ΒοπΗτ10 Ρειοει,

μετεωεπτο Ρτὶιιε 2ο εο ι·εεεΡεο , Η ΙοεΜει·Ιι: Μ εοοοοεττι

Με Ιεκπ:εοτα, ε1ι1οά Ωιοἰωεε τεεεΡεπιτε , οι οΡΡοττιιπἱ

€ειτε πεφτει , Κοπ12.11Μ11 εεεΙεΠε.ω νὶΙῖτεοἑτ , νε! απο ω

Κούκ: οι:Ε ίἱιΡει· [ιο0 ὰ 8εε!ε ΑΡοΠοΙΞεο. βεβεα: Ροτε!Ιατεττμ

δι ειιπειπ Ρτο τε ῇιπἱἰεετει Ϊυετἱε·εΧ£οττ1ππιτ1ἰε2τπ$; Ρι·5οο

ΕιτΜΞιεΙετ , ΙΈΓιιΡει· ΙιοΒοετἰτ ἐΞιεοΙτατεπτ ,> οι Πε απο εε.

·ίοΙνειι: ι·εεεΡτο μπω ῇιιτεωεπτο , φαϊ οικιωεΙτο Ροτει·ΠΙ

εΧεοπαωοωεειτοι·Ιο Μ Ρι·::Γειπωω. “ω” , ππιπάειτο φώκ

Ρ2τἱτι1ι°ι15. Ιόεο·ι Γεε1:ιτ Η με οθει1ίο. ΒιετΙι: εΧεοωτιπιοέεο..

Με ἱτιΗτΙΠι1ε , νὶᾶεΙἱεες (μισά [που επτειπΙετ 55 επτα:: εππερ

-όειοόΙ νεΙ Γοἰνεοεἱἰ ποπ ΒεΒιιετὶτ Βιεο1τέιεεω , @τα ε1ιεοε[

ΡοΙΤε Ιἴιιιπι-ἔειεἰετ , ειιιπ ω ίοι·τοοέιιπ Ρει·νεοει·Ιτ Ρἰπἔυἱ0

πω. 5Ι αυτου 5ο τοϋ επἰεοΙο οεεεΙΤεκ1η Μετα ίιιιιε εε!

Με Ϊεεὶεηἀυπ1 με ὶΡΓο τεοετικ ι οι Με εΙεοετ Βιεει·εΙοε εΞε

:ιπἰπιετε , ποπ τειπιεπ Ρετ ὶοΙἱιω εοωΡεΙΙεοοιιεεΠε
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Με ευπά!έο £ατεταπεκβ

Πω 1οΗι·ωΜιε ©οτΡοτ2Πε ηοι·ιιπι1ιτηυο.ω ε:: Ρεεεο.το @οηεΠ. μι.

( :Ρτονετιὶειτο ὸἰεετπε Ποττιἰιιο ΙειπειΠάο , ιιεττι Γεησ.νε-#2Ρ· Η·

Πιτ , “Νώε Θ· 4Μρ!Μσ πώ μεεω·ε , πε οί:έι·»·ίω τί ί αἴἰσμἰιἰ ωπ-·

1ίπέατ : Ρω:Γειπ1 Πε1τιιτο Πατι15ωικ , 8: εΙΗΜέΕε Ρωεε5ΡΙπτιιε_

πιεόΙε1ε εο:Ροι·ιπο , ω: ειιιιπ εοε ω ωθι·ωοε νοεαι·Ι εοπτῇ

Βε:1:5 1ΡΓοε ειπε οπτιππο. 9 Μ είὶ ειιατε9ικιω εεετιιτιπ ίιπικιι·ιε

Μ] εικοσι ° ωοΠεει:ιε 8: ΜεΙυεεωτ , :μισά ωεεΗεοε ειάνοεεηε

εηἰττιειι·ιιω , ιιτ Ροίὶςιιειω θιει·άτ ὶηίἱι·ττ›ο , ὸε ΓΡΜτικιΠ ΓειΙιιτε

Ρι·ονΠ”ωπι :ιά εο:Ροτει]5ε ωεοϋε5ι·ωτ τεττιεὸὶιπιι ωιιΙΜυε Επο

εεόειτατ , αυτι εριιΓει εεΠο.ιπε εεΠ`ετ εΙΤεάιιε. °

Ηοε εμπσΙειτι Απε: Με. Ιωἱε εειιιΓειω όεάΙτ εεϋ&ο 9 ειπα!

3υὶὸειω Ιε&ο 2ἔτἰτυὰἰτιἰε ]εεεπτεε θ απο εἱε ὲι τοεεΗε1ε Γιιει.ε

ετσι· , Ροίἔεὶυει`ω εοε πι ειπε1111 ΓυωΡΓετἰητ , ιιτ ὸε ειωτιιατυπτ

ΐειΙιιτε όὶίΡοηειιπ , ω ὸεΓΡετατὶοηὶε ειι·τ1ευΙιιτιπ πιεἰὸιιτιι: :ιππάε

ΒιεΗΞιιε Πι Μοττἰε ΡετἰειιΙιιω ὶιιε1όιιπτ. Οτεόιιω: ετιἰπι ωει·ί

τ1ι10ά ωεόΙουε Δε εο:ιιπι ΓειΙιιτε ὸεΓΡει·ε:. Οθτθη1Μ Φιππ

ΜΜΜ ωιιΙτο ρτεεἰοΠο: Η: €οτΡοτε Μα ίπτετπΗΜτ10Μ 2024

τβεωειι:Ιε ΡκοΜΒεωι:ε , ιπε @Με ΜεσΠεοπ1111 ΐι·ο εοι·Ροι·ειΠ Πι..

!ιιτε ειΠ€1ι1Μ επει·ο ίιιαόεειι: , φα! 1τι-Ρει·ὶειι 0111 ειι·ιιωπ εστω

νει·το.τιιτ, ' ·

 

ε: Α ι> τ: τ ΧΧΧυέ

@ωπσάοβεεπίσεω έκ ωπῇῇυκε έφακέτεπιία έκ/τικέεπζ

@βάσθωτ βαθι·π εφιβιπο.κ ω: αυπέ!έο 1.α:επιπεκβ.

Μ Οεεω;υτ ὰ ΓεεετὸοτἰΒυε ωειχὶττιε ειπε ςσωπι€εΠωειω εωωι. τω!

@Μαΐ 01111105 ΗοΙεΙεε ιιττἰυΓε1ιιε Γε:ιι15 , ΡοίϊςικΗΠ ω εΏ- αφ' ι;"

πω εΠΓετετίοΜε ρει·νειιει·ωτ 3 οιπιπο. Πιο. Ρεεεο.τει ΗάεΙιτει·

εουΗτεειιπυι· ΐειΙτετι1 ίεωεΙ Π] ειωπο ΡτοΡτἱο Γ:10ετάοτ1 , 8: ε

ὶιἡιωᾶεπι ΠΜ ΡαοΙτειπάειω Πιιάεεω: Ρτο νΜΒιιε ειόιωΡΙετε,

7

` τ
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ΠιίειΡ!ειιτεε ι·ενετειπει· π! πιιιιιιε ιο ΡειΓε!ιο ειιε!ιοι·ι!!ια6 ίΞι.;

ει·ειτοειιτιιτιι , ιιιΠ ε!ε εοιιίι!ιο Ρι·οοι·ιι Γιιεεπιοτιε ο!ι ει!ιοιιοπι

ιιιιτιοιιιι!σι!ειιι ειιιιΓειιιι α! τειιιοιιε ο.!ι ε]ι15 Βει·εεΡιτιοιιε (ω

:καιω ιι!ι!Ηιιειιόιιιιι : ιι!ιοοιιιιι 86 νινετιτεε ο ιιιοιεΙΤιι εεε!ε.

Με ιιιεεειιιτιιι·, 86 τιιοτιειιτεε αιτεειιιτ Γεοιι!τοι·ει ε!ιει!!ιειιιιι.

Πιιόε !ιοε Ει!ιιτει.τε εοιιί!:ιτιιτιιιτι !:τεςιι€1ιτει· ιο εεε!είὶιε μι.

!ι!ιεετιιι· 3 ιιε οιιιΓοιιοιιι εκ ιΒιιοικιτιοιιιε εοεειτο.τε ιιιιΓειιτι ιιιι!ε

ειιειιΓειτιοιιιε οΙΤιιιιιιιτ. δ! (με :Μπεστ ει!ιειιο Γειεεα!οτι ]ι1!68

οι: ε:ιιιίο νο!ιιειιτ Πιο εοιιΗτειι εκατο , !ιεειιιιιιιιι οικω

Ροί!:ιι!ετ 86 οΒτιιιεειτ ε! ΡωΡιιο ιιεετε!οτε 3 ειιιιιι ιι!ιτει· Με

ιξιΓιιιιι που οοΠιτ ει!ιΓο!νετε νε! !ιο:ιι·ε. 820ετόοε ειιιτειιι Πι:

ι ίε:ετιιε 86 εειιιτιιε, ιιτ τιιοτε Ρει·ιιι πιει!ιει ΓιιΡειΓιιιιεΙατ ν!-

ιιιιιιι 86 οΙειιιιι νιι!ιιει!!ιοι Γειιιειιιτι : οιΙιοειιτει ιιιοιιιι·ειιε ε!.

Ρεεεειτοι·ε ειι·οοιιί!ειιιτιειε 86 Ρεεαιτει , ι· οιιαμοι·ιι6!ειιι:ειι

ίιπε!!ιοο.τ οιιιι!ε ι!!ε οε!ιετ Ρι·ιεί!ατε εοιι ι!ιιιιτι , 86 ειιιιιΓιτιοό!

ι·επιεε!ιοιιι :ιε!!ιι!σετε , ε!ινετΠε εκοετιιιιειιτιο ιιτειιοο οι! Γι

ιιιιιιόιιιιι εεετοι:οτιι. Οεινειιιιε οιιι:ειτι οιιιιιεε ιιε νειΒο , νε!

!!Βιιο , ειιιι: 61ιιον!ε ει!ιο Μαιο Ρ1°0ί!2Π!: :ι!ιοιιειτετιιιε Ρεεεει

τοπικη πο Η οιι!ε Ρτιι6!ειιτιοτι ιιιε!!οιιετιτ εοιιΠ!ὶο¦ ι!!ιιε! Νίουε

ιι!!ει ειιμε!Ποιιε Ρει·Γοιι:ε ειιιιτε ι·εοιιιι·οτι οιιοοι:ιιιι @οι με:

$7ειτιι111 Ρωιι!τειιτιο!ι ιιι6!!ειο Πο! άετεδιιιιιι Ριαίιιιιιίει·ιτ τενε..

Ειτε, ιιοτι Γο!ιιιιι ε! Γεεετε!οτιε οΗἰειο άεεεπιιιιιιιε άΘΡοιι€11

όιιιιι , νετιιιιι Μοτο π! 38θΠάί!.ΤΠ Ροειιιτειιτιο.τιι Ρειοετιιιιιιι

ιο επε!;ιιιιι τιιοι·ιοΠειιιιιτι ε!ετιιιο!ειιοιιπι.

Αά ειιι6!ιειιόειε εοιιίεΠιοιιεε επιιιιειιτεπι !οειιιιι ί!!;ιιιιιε!!.

ειιιιιτ ΐειεει·οοτεε , οτ εοτιιιιιιιιιιτετ ροΠιιιτ Μάσι , 86 ιο !οειε

ει!π!ιειε απο εεε!εΠειιιι ιιιι!!ιι5 :αιμα εοιιίεΠιοιιειιι , Πιο

ιο οεεεί!!τοτε. Ξ

1η εοοίεί!!οιιε !ι:ι!ιεειι: !έιεετοοε !ιιιιιιι!ειιι νιι!τιιιιι , 86 οειι:

Ιω ιο :εννοια , ιιεε ιιι6!ιΓειετε 86Γιεοοεο:ει· ίειειει·τι ιεΓΡιει;ιι·
εοιιΕπειιτι,ι τιιιικιιιιε ιιιωιω. Ρειτιειιτει· ιιιιάιοτ ια οικω,

ιιτ εοτιδτειιτιιι· ιο ΓΡ!ι·ίτιι !ειιιτειιιε , 86 ε! Ρτο Ρο ε ίιιο ΡΜ..

Με” τιιοε!ιε ΡετΓιι:ιοεειτ ,οτ εοιιΕτε:ιτιιι· ιιιτεοι·ε ε ιιικ!ε , πιο;

ει!ίοε ι!ιεειτ Ποπ νε!ει·ε τ οπο ειιιιτι Ροειιιτειιτιο. ε!! , ειιπι

ΓΡι·ετ!ε ΡτιιιειΡ:ι!ιΒιιε τει·τιιιιιιε ό.ε ιιιιο Γο!ο @πιο ιιοειιιτει·ι

το 3 ιιιιτ απο Πε ιιΒἱτιπ ε!ε ιιιιο , οι: ιιοιι ε!!Γεεόειειιι· ώ ι1ιω

Πιιόε !-ει·ιΡτιιτιι ε!! , επί τσουπ ί:έωι οώ·ν·υαοετίε , οήεωάαε

= !"στεΜ οι Με [κόβω 4! οπωιοπι πιο, Γει!!εει: οιιο.ιιτιιπι ει! νἰτειιι

- @ειπαμε
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επεπιεπι , κι Μι ιιι.ιΙΙιιιιι ιιιει·ιτοκιε :ιόιτιιΡΙετ. @ι,ιάζειιιπ1

Ρτοἀείὶ Η τοτε εινιτειε €ιιΠοόιετιιτ , δε ιιιιιιιπι ί:οτειιιιει·ι ,ι μι·

4111οά ΙιοίΕεε.ιιιτι·ειιε ει·εΙιτιειιετιιι: ηιιι ειιιτιι οΡθτ8. ιιιεεΙΙ

εειιιειε ειιΡε&εε, οροι·τετ ειιιοά ιιιεπιειι:ιιιιι :εετιιτιι άειτεεειι'.

διπιΠιτει· Ει!ίει εΙΈ Ραειίτειιτιει ,. ειιιτι ροεἐιῖτειιε Γοι·τε νει·ε:

οιιιιόιει όιι&ιιε ειιιιιά Γε όινωι: εοιιΓεΙΠοιιειι:ι ,ε νιάεΗεετ οι

9118άεΠΠ ει·ιιτιιιιο. ιιιιι Ρτε5ἱητειο Δε” , 8ο εισ.11ει εεΙεε, 8:

ΜΗ ίε.εει;άοτι κενεΙετ : €1υτοά εΓι (ετιιΡει «Με τ:ατει·θ.

Β

Χ τ.. ι

ΙΜ" εθεέΐα ·σσἐιέβ#ΐοπἐ.ν ρεακιιυεἱ όσεω·επείει Π

@Εεεε @επι Γεεει·εοε·Ρεσε_ετρτι, αυτι :ιεεεεΗτ :κι εοφ

 

υ

» ίεΙΠοτιειιι , εἰἶεἐὶιιπι εσιιξεΠ”ιοιιιε ὸεεἰετειι·ε ,ΑΛΜ

_ξεει: «μια .Βρε εε :που εΙὶ Με» [ιι εοιιΓείΠοιιε οτιιιιιιι πισω

Φωτο: , 8: μι· οοιιΓείΕοιιειιι ΡΘα:ατοτ Ι)εο ι·εεοιιειΙιετιιι· ,

β: επι Πειιιιι όεειι.ιεικιιι· , ιι: Βειιε ιιι Με ΙιειΕιιτετ , 8: άε

οΠεΠὶοιιε €ϋ2ΒοΗ- ιιι ΡοίΤείΕοιιειιι Ποπιιιιι €οηνΕΕΕ2τι112

:Ετ εοιιίείΕο Ιιοιτιιιιετιι ΙΞιτιέΜΕεεε ,> Παπ Ιέι~ιΡι·ιιτιι· είὶ Μ

ωείται φωσ! άι· 2Εέφτο ;: Κ! Μ: εὶε Ρ€€€2.το :: πωπω ή! ΐ'πάάά,

“ω ω: ΩοιιΪεΠὶο 8 [ωέΐιβεαείε ήπια Εε Βειιε- ιιιιΠιιτιι :ιΡΡι·οϋετ;

ΜΗ ιΠιιιιι εοιιΪεΠῖο ειιΠοόιειτ, δε ιιιεΒιιαιιι Ρειι·τειτι Ρα:ιι:ε

ι;οΙΙιε ετιιΒεΓεειιτιο. @Μαι ιιι εοιιἴεΠὶοιιε. Με ειιιιιι Παω, _

ει: ΒειΒε:ιτ ιιιίδ:ειιιι εειιιίειιιι ιΒιιοίσειιόι ,ε νε! Πασά* Πιιοιιιειιιι ,ι Μι 'Μ,

£2ΠΡτι1Μεί]: Ε'οπβτωείπί 1)οηιίπο εαοκίαω &οπιι: , 9ποηίηπι ἡ; »Μαα

.β ωή·έιωη εβι που εΠειε ειιιοιι€επι ιιιΠιιε. Ιιι ειιιετιτιιττι ειιιιιι

Βοιιιιε εΒΓοΙνιτ Ρεεεε.τοι·ετιι 3 ιη ειιι:ιιιτιιιτι @Με €0Ωάθτ11ηατ.

 

Ο Α Ρ Π Τ" 7ΧΙ.ϊ.

Με εΞπ·εωβειπΖώΡεέσπιστπω εβοεπαΪαε 2ηπίππέα.

_ _Ν εοιιΕεΠἰοιιε εεινε:ιτ Γειεει·άοε , πε ιιιςιιιτειε ιιοττιιιιε μι.: ι

ΙΓοκιει·ιιτιι _ ειιτιι ειιιΒιιε- Ρεεεεινειτιιιιτ εοκιΗ:ειικεε , Γειά ω.

ει:ειιπιΠειιτιειε Γεειιιιόιιπι ειικιιιτιειιτειιι ετιιιιιιιιε. Ριιιτιο ω

ιιιι·ο.τ νιάεΙιεει: όΒ Και, ιὶε τειιιΡοι·ε , εΙε Ρει·Γενειειτιτιο., 1

.ἔε νειι·ι€απς Ρει:[οιισε, 86 «ιιιο.Ιι Με ξεεειιετειιτειειοιιε, ε;

Με



2-7; τ Εδ'ΤΑΤΠΤΑ 5°ΥΝΌΒΑ[.!Α "

ε!ε να!! !ΡΠαε απα!τ! Με! νεκεεατ!οαε, δε ταοαο ορετ18 ματ!!!

ίοτα!εειτιοαε νε! :1ἔα!Εετ!ο Ροτεί! ΡετΡετιε!!. ΠεΒετ αηω

τετε (πετάω ε! ίοτα!εωπε › Η Π: !ο.1εαε νε! ε!ετ!εα8$-δεί!.

Π: !εαεαε , απατα Γο!αταε νε! εοα!α8:ιτα8 , αα8.τ!ε!ο τατΡ!τα

;!!τιεπι Γιαπ! Ρεα·ε81τ. $!πα!!τει· ειπα εμε. ' ν!άε!!εετ απατα

εαπ! εοα!α8ειτο. νε! εαπ! Γο!ατει τ δε Η εαπ! Το!ατα , απατα

εατα πιει·εττ!εε ΡαΒ!!εα , νε! εαπ! ααα τ Η εαια ν!τε!τιε 9 εαπ!

[2αέ!:!Π1οα!α!! , νε! νοτο ει!!:τ!έτο. 1 Η εαπ! ε.!Ήα! νε! εοτιθ1α.

Βα!αεα τ Η ειπα ΗΜ. Βοπαα! Για νε! εαπ! ειαε!!!ο. , εα!αε

.ετ:τ:ιτ!ε δε £πΡ!εατ!ει: ίαετ!τ. δ! ε!ετ!εαε· , ατακα α! Βιετ!ε Οι·.

ε!!α!Βαε εοα!!!ταταε , δε α! ετα!Βαε , δε ε1α:ι!!τετ τατΡΙταε!!αεττι

[απο Ρετε8!τ : απατα οτε!!ατιτ!ε, νε! εκττο.οτε!!αατ!ε. νε.

1°ατ11τεττιετι έ! εΙαεττε1τ Ρεετατεαε εΙαοπτοε!ο εντι·ειοτό!α.:ιτ!ε,

τεΓΡοαάεειτ Γειεετε!οε , Η α: !οεο Γειει·ο , σ.ατ α! !οεο εα! άε.

Ιω τενετεατ!εω , ατ Γααι: όοπιαε Ποπααοτατα δεα!!οταπι
ταα!τοι·ατα , α! τεαπΡοτε οτατΙοτα εοαίτἰτατο,Δατ Γατα: ίε!!Η

ν·ίτε.τεε Γειαάοτατα , δε τειαΡοτο. !ε!αιαοτατα, Ιααα!ι·ειτ αατετα

ηα:ιτ!τατα Ρει·ίενετε.νε:!τ , απ!!! ΡετΓενετεπτ!ει σ.α$ετ ε!ε!!

Ετατα ῦ δε εαυτο! τεατε.τ1οαετα ΓαίΕ!αα!τ. 5ατιτ εατετα Θα!άειτα.

εμ! τω!! εκΡεᾶωπ τεατατΙοαετα θ Γεε! Ρτενειααατ, δε Ρεεεει

το Γε οΗ·εταατ. ΙΙ1εΙα!τε1τ ειιτετα ‹!ε ιαα!αΡ!!ε! ε:τεεαττοιπε ν!.

Π!. Ητεε απατα οατη!ε τετιεται· εοα!!τεαε δε Ροειατεαε εοα!!
τετ1,εΙαπ Ρτεείμααπαατατ , δε !αε!!εεατ Ρεεεειτατα ιται!ιιε νε! τα!

μια , πιάσω !ιεα·ατα ε!τεατα!το.ιπ!ο.ι·αιτι. ΙαεΙα!ι·ειτ ετ!ειτα ατταπι

Ρεεεενετ!τ ΡαΒ!!εε , δε Η εκεαπΡ!ατα και!! ε:ιτ!τε!·ίτ ΜΙΒ,

νε! οεεα!τε, -ί!πα!!τετ ε!τε:ι :Με νιτ!ο. εαΡ!τε.!!ο. ς!εΒετ (κα

σ!οε !ααα!τει·ε.

 

ε Α υ α τ Χτιι.

Μ· /έρτεπτ ΡΜ:έμΕόπ.τ πάω

τ Παπ: πατατα! ΓεΡτετα νὶτἰο. Ρι·Με!Ρο.!!ο., εΙαοτατα όαο Παπ
δ αμικι!!α , ν!ε!ε!!εετ €α!οδτα5 δε !ακατΙο. 5 δε ειπαμε ΓΡ!

τ!τιιει!!ο. , Γε!!!εετ απατα,ΜΜΜ Με πετάω ,Μι ίἰνε οε!!ατα,

!αν!ε!!ει , ΜΜΜ €!οτ!::. δνε ίαΡετΜε. (?οτ!!!!Ητ ειατεπ1 ν!τ!απ1

Βα!οί!τετΙε αι εταΡα!α Θ: εατ!ετατε , ω εί!: Ια :πόδι ε!τεει



ΕΟΟΣΕΒΜΈ ΟΟΝ$ΤΑΝΤΙΕΝε$Ι$. η;

ἙΪΒιιιτι δε αυτο. Α ετα Με εε εΒτὶεεετε οΠΜεε εΙετἰεἰεΠ:

ΒΒειπει οι Ρωιεωπ :Πιπἔε ΒΒ1ν1ιπιπι τειπΡετειπτ, 86 Γε πάω"

Με ειά ΒἱΒ€11ἀι1Π1 εὶιιἰἴΡἰεΜ επεἰτετιπ , ειιπι εΒΑετω 8ε π1εη..

τἱε ἰικὶαεετ εκίἱΙἱιιιπ , 8ε Μ3ίεΗΜε Ρτονοεετ ἱηεεητ!νιππ. δ!

ειιὶε απατη ΓιιΡετ Με Γε ειιΙΡειΒΠεω εΧΜΒυει·ίτ , ΜΗ εοττμ

πτοοΞευε :ὶ ίιιΡεπωε τωεωωτ £οτ11Ρετεπτετ , δ: ειΒ οίΒάσ

δ: ΒειιεΗεΙο 5:ΓΡεπόειτιιι·. @και Με νὶεπιττι ἱικμιὶωιτιιε

ιικτυπι Ρσεωεεω ω” εἱπἰικ ίιιει·έτ. 5ἰ ειιπετιπ Μειιε με

εΒ:1εεειεεω νοππωπι ἔεεει·ἰς5 ττεε εΠεε Ρατηίτετε ἀεΒεε Με

εποε 8ε κήπο , Παπ εΙ1εἰτ ΒεεΙ:ι. 5Ι :Μιτου Με "Με" εΙπωε

ίιιειἱε , Ρτο ΠοΒιιΗε εΒεἱετειτἰΒιιε , ειπε ω:Βειιπ πωπω Μ..

τυπο 5 Γ:ιεει·άοε Ροεηἱτερτὶειω φαω ετ5:ιπι ῇυἀἱεανετὶτ Πεμ..

:πιτ ,ωηοι·εω νεΙ π1Ποοτε:11 , ω”πωω φα! :ιΠἱόοιτε Ηιει·Ιι:

Μ εϋι·ὶεεατε νε! ετο.ΡιΠει. Ιοςιωειται· επεσε ει1111 (ιεευΜε

]ιιιιαι·ε , οποτε ο.ά Ιιοι·:ιτπ Ρετνειπετὶτ , οποτε πωπω :ιι·άοτε

εοτηεάεπεΠ ε1Βιιπι Γκιωίει·Ά: , ΜΜΕ-Π 1επιποε!επιτε, 8εειΙΒτ Α _

εεε 11οτειτ1τι1τ Με νε:ΠΒιιε : . . τ

_ Οξ.ι3τηιιε €ιτΙ:ε νἰτἱο ει1ΓΩΡ11τ1τ ;ε]υηἱει , μια - - -

Ηοωι, ΙΙΒΜο-, τηοόειε , Ρτετἰοίει εΠπιτΜ , ειπα. Υ . - · _

ὸ δἰ εμε νει·ο εε (Με εμε ευεΒειι·ΠεΙεω «Παω Ρετ νστ4$

@απου 8εεει·Ιεωεεω νοπτωεκπ5. ·ο.ν1τει· Με Ριτηὶεπἀυμ ε

(Έλ:Ρ Η Τ ΧΕΤΙΏ

  

@Μπα Ϊρεκὶεεππἐα ή» ἱηἰπτιἔεσειἰω

@Πει εΙεί:ε&ικ ΜΒΜ τεπΨοι·Εε.εαπεΔω εειπίἰιεειιπ

_ πω: :Ποπ Ρει6ειιι· , φωωπι φωτια. ΡτεεεἱΡἱυπτ δ! 1η

εΠΙΠΒέεΠΔεε ροεο1τειπ:Πε ΠΜ εεινε:ιεε Γεεετάοτεεε5εεμπότπτ

επίππ ειια!υτέτειεεω ειπΙΡ;ιε.8ε ροΜΒιΜτο.τετηΡοεπιτευτ1ε,σε!ε.

Βετ__εΠε ςυαρτἱτε5.Ρωοἰτει1τἰ:ε; Μ =ιτείττιο ούτε Γεεετάο4

:ατο είε Ροεο1τειππιπι άεΒΙαιω· εεωΡεςε.τεε ω οτ2τἱοηὶΒι1ε-ϊ

εἰεετυοί-γηὶε , 8: :ΗΜ ΓετὶεἙαέΕἰοιπἰΒυε , Ρτουτ ηονετἰπ: εΧΡε.τ

«Με 8 8; ωο.::ΐτηε επτα Ρεεεειτιιω Ιυκιππε , 8ε Γεειιικ!ιπιπ φωσ!!

Γ2ΡΕηε 8ε ηεἔΗΒεπτὶικ Ρα:Μτεοε εοπτωΠετ:ιΙε Ρεεε:1τιπ11 ),

δ; τετηΡι1ε :πωε.τιπ 8: πιοόι1ε Πι Ρετη1τεπτια. Η Ιποτ: άεΒεπ:7

Βεει·άοε εΠετ ίοΙΗεΙταε με Ρειεπὶτεπτἰ Ροιπἱι18 5ωΡοταιΜΙσ

Μππ ὶι



1.74. ετΑτυ·τα επττ=στ:ατ.1α? Ψ

Πω ἰωΡοιπατ , Ι1εετ τεε1Ρετε Πτ Ρατατι1ετ ία! Πε Ροεπίτειακ

τ1α,ιπ-τεωρετετ ὶηῇιιτιἔεπὸαω , ω: α Ρτυὁὶο ·ποττωΒατατ.εεβζ

έιτε ΕεΙαρΙαττε , ΪαΒ€τ'νΒ·Ι|88τὶ£ο1α , νεΙαΠιιε !αΒοτ1οίαε , ω:

όρτω ίσα: ΡτοντεΙετε που ΡοΠὶτ , νε! Ποττιταιιτπ ειιι·ΐοι· &τμή·.

[Μπα ηοη ΡτχΠὶτ , δ: Δε Ρι·ο Ρεεεατο οεεωτο Ρτετιὶτεητἶαπα

ΡιιΒΠεατο ττήιιτττζατ. Ρτον1όεατ αστεια τΗΠΒειπτετ , οτ Ρετ

εαητεε.ΡυΒΠεε ταώατ το αΠεμιο ΡιαβΠεε Ροεαὶτετε. δίαιιτειαι αεΙ ΡτοΠ:ταιπεε αεεεΠετ1τ , ττιακΙταε 5ειτοταε 5 902€ -

με αἀυΙτετἱο ετ Ρα:τιττετπτατα 1αῇυτι8ατ;

Μ'

 

Ο Α Ρ Π Τ' Χ1.1ν.

Μ ωαΙ:Μα.

_ (1 αυτα εοιήιιαατι1ε @ατακα εοΒαονἰττ τΙιιἰιηιιε αουτ” ώ.
τη εττητωτιπ τταοτειπ εατιοαι:ιτι ΡτειπΙτετε ἀεΒετ, νΙάεΠεετ

ΓεειιικΙα , τμιαττα δ: Γε;ττα Έετ1α Μ ματ .8ε αμα; αυτα ία

.ὸιιε εοαῇυεἰἰ νΙοΙαν1τ τ 82 Μα ε1ι1Β19ιι€ ΓεωτιεΙα ' τ1τιαττα 8;

Γατα ΕετΙα ῇε]ιιοαηόο τ ίεά ίεειιηὸιπτ1 φαω ίαεετάοε νττΙεα·ττ

£ΧΡεἀὶτε , Ροτετ1τ ΡοεαΙτεατΙαπι τετι1Ρετατε,

δ

τ

 

Ε'ΑΡΠ.Τ Χαν,

. @τα υπέτωιέ2/πω α! φάσμα.

ΒΕΗοι·ατοτεε .νὶτἔἱαιιω , ·ἰαεείτυσίῖ , ειιἱ απο Γααέτω·ιο;

τυαΠΒιιε Ρεεεανετυοτ , νεΙ απο νοτο ατΠτι·άάέα ,ςυἱ

0οιπτα τια-τιιταττι. αἱ αυτεπι Ια ΪοΙΙειιπιΙτατἰΒιιε τ2εΕΡιιὶε

- ίοτηκα-τω ΒιετΙτ , νε αεΙυΙτετέιιω εοππιπΓετττ , Ιξοπείτυπι

νΜετιιι· οτ -Ια ντΒΗ11ε Γείτοτυππ , αυτα νΙοΙανὶτ, ὶτι Ραι1ε ό:

αιμα βρω:: 86 €οιπΡετεατετ τεάτωετετ,



ΕΟ(Π.ΕΣΙΖΕ ΟΟΝ$ΤΑΝΤΙΕΝ$Ι8. η;

 

ΟΑ ΡΤ1 Τ ΧΙ.νΙ.

Μ· μ·τωτέτ ωκω!τθτω

ο Οττττει. [παπα οτττττττι οποτε, ΓοΙοτττ Πε τττιτττττῖ μέ;

ο ττττ:ετττσε, νττειττάο τττο.Ισ.τττ Γοτ:τοτ:ττετττ δΕ οΡΡοττιτττττε

:στο Ρεεεειττάτ , οσα! είὶ ενττ:ιτε Μαι 8: ΡετΓοττειε απο ουκ'

Με νο! Ρετ οικω Ρατεειτο ΡοΠἱττττιιε οι ίοΙετττιτε.

 

Ο Α Γ' Π Τ Χ Ι.ν11.

1): πυέϊιιΜτι τοἄπτἰοπε. ·

ΙΝοιτττε1τιττ ιιττιττττ δοτττττεττόο :Πτοιτεττάο οἱ ΩοιπἱΞἱτ Ροΐ

Ιοετο τ ουκ Π: ετ; οοττοτειτο , νοΙ στ ΡτεεεαΙετπτ £ο8ἰτ8τἰοτ1Β

5Η:1τ:σ. Βιτίε ονοττοτττ , τττειετε οίἱ τττττοττάει. φτατετιιτ εττοτπ

ττττιττττ €οττττ€6:τ·ττ ετ αΙττετ φωτο άοτττττοττάο. $τ εΗαιτ οιτοο:ἱ

Ετ: , φ12τειτιιτ οιτοτττοάο. Ω!εττ2τυτ ιτττιττττ τττιτττοτττοτττ το.

τω [€τν2ινοτττ €ειωτι1ττ85 ουτε. ού ·υτάετ·ίτ υττι|ίετ·υπ αἱ «τοπον

ρψωτάτιω σουτ , (του. 8ε ιτττοτττ τττιτΙτετ·ετττ ο.Ιτετττιτττ ΓοΙΙτοττο.

νοτττ , ΙειΓετνο τιΓΡεττοτττ , €οτ1ΟυΡἱ€1°ἱΕ , 8: εειτττ Γιτοτττ οίΕιι€

1ε1τιτε τ φωτ Ποπ ττοττ :το ε1δ8:ι1ττ1 Ρετν€ιτετττ , τουτου τοτθωτι

Με εοτπΓ3ττΓυ , οι Με ττττττΙοττττττιτε τττοττει!ττετ Ρεοαινττ,·

οιτττττττοεΙο οιτττοΠαιτετττ 86 οΡετατττ , φωτ Ροτικτττ , σάιτ- ο

Βιιοττε, 8: ὶττ τιττττττο Πιο αΙΐοέτιττττ τοττττιιοτττ. 5τττττΙττετ το..

οιτττατιττ· όο ΗΜ οιιτ εοττΠΙτο. 86 ειιιττΠτο. Ρτο αιΙτοιτε ετ·τττ·τ5

τω” ροτοετττιττότε ετττο.τττ Ροιτιιτπ δέ ττττΡεττάιττττ. Αι1ότΕ2.

κ:οττΓεωοττο ἴετττΡετ Γειοετόοε ττττοττο80τ €οττί·τιετττετττ , Η νεΗτ:

:ἔι Ρ€::0ειττε σ.ΒΙΗτ·τοτο : 5τ απτο οτττοτττ (ο ττοττ ΡοίΤο τιΜττττετο,

δ: τοτττεττ ετ τΙοοΙειτοτ οιτο.τττ Ραοττοτττπιτττ ςΙοοετοτ ΓιιΙΗττοτε, -

δ: απο ωτττοτ-τωτ :το Ροοττττεττττειτττ. Ιω όιτοττε εικοσι Γεω

Ρετ' εοττΓιτΙ:ιτ εοτΓεο ατο , αυτ: ΓτιΡτευτεε νττοε , οιιοτιιτττ σα”
Μο εεττ15:ο.τ:ιιε , οΙνο.τ Γεωτ1ιτε 8: Ιτεοι·, ο

ί -
τ
'

‹



η( ετΑτα·ιαι εΥΝοοεωΑ.

 

ε: Α ι> τ: τ κινιιι.

132 αφἱιἰέιιιτε @· εωτέται.

· Όεει·ειται· ατταπα εοαΗτεαε ΙαιΒαεαι: :επι :ιΙΙεααπα Τα.: .

ῇαίΕε ,Γε1Ηεειτ Ρε: ωααεω ,ιιΡατεια , ίαπατα. Ια επω,·

11[11τυ. , κεοἰαει,νο.Ιἀε εεινεειατ Γειεετάοτεε , αε οι” Ροεαπεα-·

τα” Ια]ααΒιιατ , ίεΠ1εετ πα1Πο.ταια , εΙεεατοΓγαω·ατα , 86 Μαι

:ατα Ι·ια]αΐαποεΙ1, Ρι·Ιαίααειαα :εἀὸὶὸετἰατ. Ν00 00ϋΠ ἀἱΠΊἰΓ;

τΙται· εεεειτατα α1Π ι·είΗτασ.τατ αΒΙειτατα. Νοα ΙῖιΗἱεἱτ τα·

@επι ΕΜ ι·εΒατααο5 Γεά απο ι·είΗτααοαε άεΙοετ εοαόΙεπε.

Μηιιαεὶ Ρωαωπα με Ρεεεαφο.

 

Ο Α. -~Χ~#~< ΧΕ.ΙΧ.

θεά ψ σ·εβΜοι·ίο βάεπέα. ~ `

` Εδε ειπα:: τεΙἙΞτατἱο ΜΜΜ ίλεἰεαᾶει εἰ ἐ ουσ ΙιαΒαἱτ;

Η Ροτεθ: ἱανεαὶτε. Μο νετοταοτταο νει οσα Ιανεατο,

ΣεΠίταεαάαα1 Με ΡτοκἱταἰοτἰΒαε αετἴοαἰε , ατ ακοή ε]αε οαοά

@Παω ἴαετἱτ με Ρειττε ω. Η :ιατετα ὶΒαοταα1 είὶ :ὶ ουσ

.Βειοαπ , νε! 11011 ΡοΠῖτ Με 1ανεαΜ ; των: α! εοαΠΗαπι εε

εΙεΓιαε άεοετ Ωω ι·εΙΗτααο αεαΡειαΒαε. Ϊα]ααἔετ1όατα Βε

[οι·ἱ ατ οἱ οικω ἰεείῖτ , νε! ὁ. σ.]αο απο ειἱἰεαειαι ΜΒαετΙτ Μ

1αΠε _ Η Ροτεθ: ,_ ΙΞτΜαε1:ιε ὶτααπεἀΙειτε , Η νε!α: δε ααόεε18

τενεΙαι·ε. δα: αατετα , απεεΠειτπε ΐιεει·άοτε νε! ειΠο εστω

ΥΠο , αεταὶαε αοτ1Πα:ιτο3 νεΙ εοαπΡεοΓετ Ι:εΓοι· Ρετ Γεεν1:1ε.

εαπ Ροτει·π· :111Π11ο εεωταεω:Ιί. 5ἰ νετοΒι·ενε Ε: άατααατα,

δε Ιεεΐοτ ποπ ροΠὶτ ΓοΙνει·ε , εΙεοετ ρεεετε νεαὶεπι Ρει·ίοπτει..

Με: ὰ ε!ειτααΠ·ϊεατο , Η εαοεπ τενεΙειτε ε εΠοειαΠ1 οσο Η.

@Με αΙίααο Βοαο ναο ιαεάαιατε , αεπααε αοαααοτο , δε

ἰ Γε ἴατἱεἴαεὶειτ- ῇεῇαα1ἰε $> δ: οτατὶοαἰΒαε , 8ε εοτΡοταΠΒαε

«φαω, ΙιειΒεαεὶα ΡτοΡοίἰτο οαοό οτααἰα τείἔἰταετ , ίἱ

ω Γοι·τααειτα Ρει·νεαει·π απεΠοτεια. ι12ι°2τι11° ατακα :Με

ι1αειαάο Ρτο εαΡἰἀπετε εε1 @καπ Ρτοεαιενεω νε! Μετα



. ΕΟΟΕΕ8ΪΞ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΕΝ$Ι& η?

νιοΙονετἱτ,νεΙ εεε!εΠειτο , νεΙ£0ετΠ€τετἱι1πη 8ε αιΙεε-οεΒοοε

94 εΡὶίἰοΡιιπ1 αὐτή. 88.σει·όοτεε Πι εοΠΪεΠΪοιπἱΒιιε ιπει]οτει τα

(απο: , 8: τπὶττοιπ ΜΙ εΡἰΓεοΡυπι ΙιοτοἰεΙεὶ:ιε _ Ρετῇιποε , Με

@οταν οπιουυτο Μ Ρειτειπεε, Πα εΙετἱεοε ε' Μ ειιιοΓευπηι1ε τεΠε

ΒιοΓοε , ἰοεεοόὶειτἰοε , Ποποιήειεοε , €2ΪΪ2ι°ἱο8 , Βιι::ετΞεοε,ΓεΒὶΩ

ωειτἱεοε , ΓοττΠε8οε , οιιἱ εΙε Γειετὶε εεεΙεΠιε Γοτ:ΠεΒίιιω οοπι..

ΠΠΙετιιοτ , νε! σο Ιιο‹: ειιαΠΙοττι Ρτετίὶὶτοτιιοι: , δ: ενη ποστ.

αυτ: Βιοει·ε Ρτεείο1Μετιωτ , δε οιιί Μ ΙιοσοιιΧὶΙὶιιτο 8: εσπ

ΠΠιιτο ΜΡεοοετιωτ. Ιτειιπ ο!ει·Μ «μή ἴιιττιιοπ·εοωιτιὶΓετυοτ,

8: ΦΠ ἐτι·εἔιιΙειι·εε ἔεἑΕἱ Γιαπ οι:οειπιπμιε πιοεΙο , 8: οιιὶ Με

Ρει·ιτι1:τιιοι: ΒοΡτἱιειι·1 , 86 οι1ἰ Με Ρτὶωο. τοπίοι·ει ΜΙ ιιειιι

οτάΙοειτι ι·εεεΡετιιιπ; , δε οιιὶ Πι ί-υΓεεΡτἱε οτἀἰοἱΒιιε (ο απο

ίεεε:1:5 οιι€ Ρετ Γε νε! Ρετ :ιΙ1οπι ΙιοωΙε1άΙιιω ΡετΡεττο..

ναι: , νεΙ ]ικ:Πείο Ιἑιοἔυἱοἰε ἱΠτετΗτἱτ. Ιι:επτοω εο&ω·ίω

πιο , εοπίἰΙἰιητι , Πνε 2ι1ΧἱΙὶι1Π1 , νεΙ_‹:οοΓει·ιΓιιπι Πα οΙὶοιιο

ὶττιρεοὸὶτ ιιικΙε τιποτε 11οΙ1ΠΜ5 νεΙ οποτΠειτ1ο ωεωοι·οτυπι

είὶ ίε€ιιτει 0 νεΙ Η αιιιΓει Βιει·ὶι: νε! οεαιΠο , νεΙ ΠΗει:ει·σ.ε

ό1&εινεπε , νεΙ ία1ΡΓεω: , νεΙ @ων , νεΙ αΙΙοιποο Μισο

ΜαιΙοτη :ιο Βιι]οΓτιποοΙ Ρτεείὶἰεεἔἱτ ,ιιτ ειΙὶοιιὶε του,:Πετιιτ, νεἱ

οεοᾶὸοτοι· , δε ουὶ ω ΓοΓΡεοΠοοε νεΙ εΧεοτΠΙΠυηἱ€2τὶοΠ€

Ρτοπ1οτΠοιπ , νεΙ εΙΜπει .εεΙεοτο.οτ , ω εΡ1ίεοΡιιτιι·Γοπε

ι11Εεεεοεϋ,

 

ΟΑΡΠΤ Ε.

__6ζιιυπωάο Μεταιτω· ποσά: καὶ Ραπἰεεπ2ἰαπ

ε ' ΙΗδειπει· σ.ττεοόειτ Γειοετοοε τομ οΕΕε11 Π: εοοΗτεοε.

Νέου Η ωετεο.τοι· , νεοο!επε , νεΙ εκτιεοε π! ιι·ιεοΓοαιω,

Ρι·οΜΒεοάικ θα οεΒο.Βεατ Ροηόιιε ΈειΙΐοπι 8: ΒιΙΓεω οπο.

Πανω. Ετ Η ΜΒιιει·3τ ίο.ΙΓατη τοεοίοι·οοι , δ: ΐειΙίο ττιεοίἱιιῖω

πω; τεπετιπ ι·είΉτι1ετε , Η £ωε ΜΒΜ : 51ειιικεπτ πεΓσκΜ:

οι:1Βιιε 5ἴειτἱεΪοεἰετ εεεΙεΠω νεΙ εεε ε(Ηε , οιιοι·ωπ ὶΠοε εεε

ω: Ρ:ιτι·οσΜοΠω _ νεΙ ΡειιιΡει·5Βιιη τεικτιεο :ιο εοπΗΙιι:τπ

ει:ε!εΠειτ. Βετο οιιεει·ειτοι· ιπι·ιππ αιοΐει ΠορτΙ οΙΙοι1ιοΙιοΒοετ

Μ: ὰ εοτήιι€οτει : 5Ξ Πο , Μετὶτο Πιο ι·εός!ιιτ. 5πωΙπει· Η ο

Εε:ίοοει ι·εΙ58Ιοϊει , εεεΙεΓια:- Με τεοάπτ. δι ει [ανο , το!



η!! τ ΣΤΑΤΗΤΑ 8ΥΝΟΠΑΙ.ΙΑ

ασ εισε!!!ει σε τεσσε Ι)οσσσ1 Μ! !ΡΠ Βοτσ!τιο ε!! τει!

ε!εσε!σστ.

 

Ο Α Ρ Η Τ Ι.. Ι.

Π 134 έ!.τ ?σέ εοσβσβτπστ έωισέ.τ α!έεπέ.τ.Ι

Όσετστστ σττστσ Με ο.!!εσο όστσσο-εοσΓεσΠ::3 φωσ!

Η Γεεετ!ι: ,σπεισ!Γε(!!εισάσσπ ε!! ε!. Φοε! Η εοσΓεσ!ετ!τ τ

ε!εωσΡ!!ε!τετε νε! σετς!!Βεστ!τι σοσ !ισΡεό!ετ!τ !εεΓστο.σ1

τω; Ρο!!”ετ, νε! !εεε!εσάστσ σοσ Ρτεενεσὶεσε, σοσ- ν!ε!ετστ

τεσετ! σε! τε!!!τιιτ!οσετσ σο.σπσ! 3 ία! σε! ΩιτΜΞι&!οσεσπ με.

.σ!τεστ1ετ Ρτο σεε!!2εστ!:ι. 5! νει·ο Ρτεε!ασσ: εοσΠ!!στσ ,,τισ.

::!!!σω , νε! Εινοτεισ !σ ε!εισισστσ ο.!τεττσε , νε! Ρειττετσ ω

ουσ: ὸστσσ! ε τεσετστ Ισ Γο!!όσστ 3 σ!!! σικιστσσπ σ.Β Δω σο

πω: εΠε Γο!στστσ. !!Π]σσ8εσ€!ι1Π1 ε!! ετ!ο.σι σετεε!!!»σε τσΡ..

τοτσισ , Γοεσετατοτστσ Φ ΙεεΓοτσιτι ,ν εΙσσε! σεΒεστ τεε!ε!ετε

άε.σπσ!Βεστ!ε , Ρτοστ ρο!!ϊιστ , σωστα !!!!ε ε! ΡατεσσΒσε Με

ωστε., σε! στο !!!!ε σσοτστσ Μάτσε !1εττοό.!τατεε ετσισπ σε

ΡτοΡτ!ο ίσο , Ισ σσεστσισ σε! εοε Ρετνεσετἰτ !σετεε!!τω.

 

ί?ΑΡΠΤο Ε!!!

Βε στη σιἰἱα

ΙΤεστ εισ:ετατστ σττσσι ρωσ!τεσε ε:: σο. εισαι! εοσν!τΞετσε

. Γσετ!τ , νε! εσοττσἰτετ Ι)εσσσΒε Γισθ:α !στ:ινετ1τ,νε! ΜΙ'

φοιτ! οεο!ε!ετ!τ,.νε! τ:τισΕισπ όστσσ! ει!!οσ! !'ε4:ετ!τ , νε! Ισ

ττ!!!!τσι σ1εστ!5 !σε!άετ!τ,σσοε τσοττετσ οΡθτετστ εκτεττ12.111$

νε! σωμα!! οε!!ο !πεισσετίτ. φα! Η !!ιετ!τ; τσοσεειτ ουσ!

ε!!!!σεστετ , στ τ:!εροσειτ τεισε:οτεσπ 86 σώσω οστσ!σο 5Τεε!

εστεσσο.ισ σοσ τεσετστ τεσσαετε, ία! Βοτ€!!: Βειεειτο σωστο

εστω!! ῇσε!!εε Ρετετε.

ΏΑΡΠΈ



ιεεεεεεω εσΝετΑΝτιεΝειε. ε;;

 

Ο.ΑΡϊ.ΤΤ Ι.ΙΙΙ.

·Βε ίπευέείέα.

Τειιι εμιεει·ειτιιι· ιιτι·ιιιτι ει· ιιιιιιόιειιιι ιι _ νε!άο1ιιει·ιΐ άι: + :Μι @Η

ιιιιΙιτει:ε ιιιοιιιιιιι , νεΙ ε @ιι-ε ιιιΕοιτιιιιιοΊει:ι:ετιιεξαει·ιτ.Ψ"|·

Ιτειιι ιιττιιιιι ε Ρετ ιιινιάιιιιιι ο.Ηειιι άει·ταχει:ι€3 8ο ιιιιιιιιιιιε οι

ΑΜ Ρι·πείΕ : ειε ςιιο ΒειΒΙιιιε : .Ω μέ: έωαιω·ίο ειιιφιερωι;

βρω» Μ: μεπίτει·σ Μια. ΕΠ: ετιιιιι ιιινιάιο. άοΙοι· ει: Μπα.

ῇιιε ίεΙιειτειι:ε ιιο.Γεειιε 3 ειιιιιιιιιιιι τσι·ειιιειισ. Ικινιόιιε ειιιιιι ει.
ειτιιι· ε, (μι αΙτειιιιε ίεΙιειτ:ιτε εοι·εμιεςιιι· 5 ς5ι-ιωθ. Ρ1.ονΦωτ .

όετι·ο.άιο , ιιοά ε!! ιιΙιειιιιιε Ειοιιιιιιι άειιι€ι·ειι·ε; Π 11εωεεωεε

Βεο [Με ο3ιιιΠεε , δ: ιιιόε Ρι·ονειιιτ ἰἱιΓιιττετἱο ά εκ? ιιιἱει οι;

_εοι·άιει ιιιτει· εοιιιι:εε Γειιιιιιο.τιιι·5 8ειιιεΙε Ρι·ιν;ιτιο; φαιά ω;

Βοκιει οιΙ:ει·ιιιε ει·ε:ιιτιιι·ω νε! ιιιιαΙει ιιιιειι·ιοι·ειι·ι. Ειιιιιάε ειιιιιιι

.Ρι·ονειιιτ ιιι8ι·ειτικιιόο , «μισό. εί`τ ιιι·ο Βοιιιε μποφώρ Βι·ει:ιειε

·ιιοιι ι·είεει·ε 5 8ε ιιιιιε 6οτι1ΡτΦΠισ Ιιοιιι , φαι είξ ει!ιεηω

εΒοιιιιιιι αιεειε , 8: ιιιι·ειιτιο ιιιο.!ι , ‹ιιιοεΙ είὶ ει ωι ιιιυιΔεω_

_ιιονμηι 80η” Ιιεεεει.τι ιιιιιιοιιε:ε. ε. ' ε '- ' - Π

...η

 

ο ιι Ρ οι _ μιν.

- ”; 4 ι 1)2 ῇῦθάέ£. ι Η .' " ξ ή

Ϊ Τειιι φωιιωι ιιτι·ιιιιι ιιεεάιοΓιιε Βιει·ιτ ω ω :με Ρυτά;

πω: ω ΓιιΙιιτειιι 3 Μ ·είΕ ιιεεΙιεειιι 8οιιιιιενοτιιε, 8ε τοϋ;

@τσακ , εμε ιιιιιΙειιιέΕιιε ιιιιιιιο 2 Πει οιιει:ει_Ι)ει ί·Ξιειτ ιι€8Η.

”8ειιτει·. Είΐ @απο ξιεεεΠα ταρω· «ρω ,'ς]ιιο ειιιιε ιιιε!ιοαιι

έα ιιεεΗΒιι: ιιιο.Βο.ιιι·ε, Με ιιιε!ιο:ιτει Μικιπ Ρει·Ησετε , ει;

«με πιει: άεβάιει , ΡιιΕΙΙιιιιιιιιιτεε , ιιεεΙιεειιτιο. , δ: πω!

πτιιιΙτει.. 7 ι ε

.ω ι.



Με· ε .ε τ : εεωτιιτιιιενινειε ΔΙΠΛΗ ν

 

ε: Α. ε ει τ Με

11.εβφενιΜι.

οΡει·ε ίε !ενενει·ιιμ, ειιιιι.όιεο.ε ενειὶιἔε!ιιιιτι, μ! υπερ» ·_

- _ Ο Πτετο.ι:ιιι· ιιτειιπι Ρε: ί!1ΡετΜΜΒ ίἰιΡει· ει!ιοε ιιιειιτε Με

Θ .

-Ϊε1!°τ!0Μ , |ὶ‹π |ῖαιι· Μ»ιω 5μ~ ερωτα Μαιου σε ., βιωσί!ις εε '

ε» ο»ιωίΒιισ. Ε! εμε! Γι.ιειετ!ει!ιοε επανω 8εροι·Ρειι·ε Πε ε!ενο:.

εει!ιιιι€ετιιτ εινα! _ίι·εςιιειιτει· Δι εεε!ε!ιει νε! ει!ιειε μενει Για

ιππι!τεΜεε Με” _, ρεάιιε [2Ρ!ι:ε 1:υπό.επάο; ε: οτατἰουεπ1

ιΒοτιιιι1ΜΜ Με: ε: ΡειιΡετεε Γιι!ΖΙΡωσ ιιιιο.ιιιιε ΡαιιΡει·ιιιιι

11!)!ιιετ_ιέ ΡΦω !”θΕ. Ιιιιιιημειιτ ε! α: εικι!ιιιτι Δε Ρεοιιιιτιο

κ!ιεεεψειε Βοειιιιιι ει!τε,ειιιε ε!ιι·ιιιιιιιατε Μ! Π £ειτΖΒοιιιιιτι Με

3!τει·ον, με . Πε εΧτο!!εις. δ! [ι.1ΡΕ1°!3Ι15 Έιιειι!ι: Με νε!!ι!:ιιε5

€μιιΡεει!ηι: ε σ.τε!2.ωι·. Σ! ΓιιΡει·Βιιιι :Ιερά πιιι!τοε ω! Γε! Θε.

]ιτ!ειΒΙ Μ! -Ρ1°8Πά.!8 νοεειΜε, πιιι!εοε ΡαιιΡετεε !.ιι!ε!Ρ!ειτ , νε).

νέα !ειεει;!οιιε ε!εετιιοΓνιιατυπι 6: !2.18ι18. Ε! εμ! κι [ο Μαι; __

.ὶτιεὶὸετἴτ , . πω! (ε εκει-Μ: ε!ιειιιοά !οοιιιιτο ΕειΒειιε ν

@ο β, Με ε1ιιοε! ειΒετ νε! «πετάω Με ειεεεΡιΠε; @ειτε

δειπ!ε. ε!! Ειειειιιτειιειε ιιι ειιιι.6'ωειοιιε αιειιιε Με , 8: απ"

!ειιιοι! επιιιι!ε απο Γεριιιιιιι Β 8: 5ειιτ Πω ει τ! ε!εε!ε!ετ. ΕΞ

απο εμ! ί!1Ρετ ε!!οε Ρετ ΓιιΡει5Βιο.ιιιι Γε ειπε απ: ,Ξ ιιιιιιιιεει. -

:τα ιιτ Με» νεο ΡοΠ`ε ιιο ·Ρωιιιιονεεε Ρτοευτετ_, σε ω Μπα

Ρεοπιεινεο.ιιτιι_τ , ί! ΓιιΡει· !ιοι: Ρο!!ε !ιο.Βιιει·έτ ὁ δε ε:οιιΠ!!ιππ

° ειιαι!ιιιιτι ιιιιΡειιε!ειιιτ ω! α!εει·ιιιε Βοιιιιιιι Ρι·ονε!ιειιε!ιιιιι ε .ε

μι11ιι!οιιιιιιυετ:Μεσ ε!ιι!επτέε!ε εο! εινα! ΓιιΡει!:ιε εειε ο εξ
;ιειοει!εειιιωτι π”. ·- ε ›

 

κ: Α Η τ· ινε

Πε πεσοπφεπ/άάΜε [εννιά.

6Οιειιόιιιιι ε!! εποε! οιιιιιιΒιιε , εμ! ει: @Με εειιιΓο. νιε!ει·ι:

Η ι τω· που ιιεΠε Με πιει€ειο ει·ο.νειιιιιτιε Γεεειιιειιτει· ειιιιι Π

3822. _ς!!εεε.ΕΙ.ΗΜτερ Ρο!!!ιατ τεεεπιτιοιιεε 56:ει:οωΡεο[μ

 



Ε-Ο οι Ε $Ηἴ 0019 Ψ!" ΑΝΤ!ΕΝ 5 Ι 8.- 28,1·

έσω ετά!ι1Ισε;·5 έ «εκατ Ρετοι·ατ1οπεε ,. μι· εΙεεωοίγοειε,

μι· :ΗΜ @απο ,ε ει· ειΒΠ5πεκπίεω ὲεεετηὶΒω νεΙ 1Γε1Βιπε,

νει Βιιῇυ ωοεΠ ,; Ιε)ευπάιιω Βο.τιιω ΡετΓοΜ.1ΜΜ μπε ὲι Νεο,

ω εϊν.ιειάι·εεεΠωειΙ€Βυε @Με ΡτοΡτε1· εαπ» Ρει·εΒι·ωειτἰοτιΞε -

Μ! -κκ ,Ι φαω" Ρ1·σΡτε1· ειΠιιεΙ τεΙειπετἰο ἰηἀυΙ8εηεΙα νεΓεεωε

ωιιτει:Ιο, 8ωι1Ιπεε 8ε ρωΡεει· Γοε1ει::ιι:εω ρου φο.πψΒεη

ίεά Π-ειεεεάειε ειά ωειπΓειω αΙ1εωιω°, νε! ειΠοε ειά Γιτειω ,ω

ίε άεΒεο.ι: εοι:ΐοπωειτε ,· 8ε Ιιοε Η Με @πιω άειωτιο νεΙ Έεειιμ·

εΙο.Ιο πεωιὶνεςἱτενἱτοκε ,. νεΙ- εεἐεω

5ιπεείεε:1ε ΒοιΜΠιιω

 

ε: Α. υ ε τ εκατ..

.Βε ρ]·»πω. σε ε

~ = ._ ῖΑεετἀΒτεεΡιωεἰΡ·ἰειιπτ οωωΒεεεετατεω ΒεΒειιτὶΒι15°ειᾶεΓἔ

ετεπι ωΙΗτιπο. ῇεμπιἰει. οΒΓει·νω·ε ί υΕ]ε]ι1ι1ἱι1ώ εΙυεἀτει..

ε ΡεΠωο.Ιε ,ωματι1οτ εεωΕετιιω ,.ν$1Ι1:ιευ·ηι νΙἀε.ΙΙεεε Πειτε...

Β ΒοωΙω,, ΑΠΐιωτιοωε Β:-Μ2τΙ22 , 5.]οΒεπηιεΒειΡήίω,,

ΑροΠο!οι·ιιω Ρεττι8εΡο.ιιΙι 3 Β: ΜειετΒε1 , 81ΜοΜε 8(]Π(12,Α

Β. Μπάκα., Ι..ο.ιιι·επτϋ επειι·τγι·Ιο, Οωωιιω $ο.ηεΙοι·ι1ω , κ,

]πωιππ ω ίεΙΙο δ. Μετα ενειι18εΙ1Πεε ευεισβο Ιετειπω πω

ῇοι· εειοτ:ιτυι·, 86 ω τι·ίΒοε Πε8ειτξοπαωκ.μεΒεω. δέ κια ‹ὶε

?-Ι€Πϋε Ρι·τετεκατ1ε όάεΠεωωιεει ενε1·ιει·ιτ μιπώεεο πω·

ρμωωω', 8: Μεπαπωιω· :ἰ›ε ΕιΒΒειπϊ Ρτεεεειἰειιτι.--_._?_.Γ Τ .

ε Α Ρ τ: τε Μπιτ;

 

. · ' .ΙΜ ]θώ.ε.ϊ

ΙΝιἰωωπὁἰτω είἙ ΙεΞεἰε . πε πω: ΕεωΡοτει Γει·Ξωάΐ με

επιπιπ1 , κι είὶ Ρετ οωκιεε ΠοωΜαιωι νεΓΡετει ιιΒεε Ια

νεΓΡεωω. Ρει·1εωεΙ1 νετο Ρετ σιωπωω ὶίὶὶίιιηεἀὶεε , "Με

Βοωἰω , δ: 8τεΡΙπιπϊ, Εηνειι6οπΙε ε]ι1ε';`-δ.]ὸΙπεητ1ἱε ενω-

8εΙὶῇ8., Β1Ποςεπωω 3 8. ΤΙ;οω;ε .'ωαττγτἰε3, δ. 5Ηνερετί-,

@και Βεωἀω , ΕρωΙιειιέει , Νων›ω .ΜετίεζΙ, ΑΠίπτωο ,

· π η

με ΓοΙΙεωωωτε , 5 ταπε



σε ε-~ετΑτ.σ:τε ενσοι:ΑτιΑΑσσσσεἱετἰο”, Ριττἰίἱεετἱο , Οοσεερτἱο Β. Ματσε , -Γο.σ&σ-ισ

.`Ρο.ίεΙπι απο ττἰΒσε άίεΒσε ίεσσεστΠοσε ειά πωπω, Αίεεσίζο
Ώ_ορεΕισ , Ιτινεστἱο 8:.ΕΧο.Ιτεσο δ. Οτσε$ε , δεσὰ1ὸ1εεΡεσ. η

· Φ99βθε χ ΝειΠνίτ2ε 8εΠεεοΙΙ:ιτύο δ. ]οΒασισε ΒειΡτἰίτατ ,άσο

4εε1ισ,Αροθο!οι·σσι _8ετσ:αίισε Ρετι·ἱ «'56 ΡεισΠ, σσοσσιω

(σο. ΡτεεώεετΙοσε τυσσάσκσ τΙΙσπσσο.νει·σστ , δ. Ματεἰ 86

δ. [στα ε·νὲισἔεΙὶίὶατστσ , δδ. Ι.ο.στειπϋ , ΟΙεσπεστΙε , τω.

ςξΠτ“$1)ΠΟΠΥΠί τσεττγτισσ , δξΜΙεσεεΙέε ετεσεσεεΙἰ , 8;

Βεἀἰςετὶο εσῇσΠἰΒετ Οτετοτἰὶ, :8ε()2πτήστσ δεσ-θ:οτσ1°σ με

δ. Μωεω , δε δ. Ματσε Μο.εάειΙεσεε ,η 8: Με: Έείτσστετεε ,

3σαε σσεσΗ ΡεεεΙητετ1 Ισ Με ΡαττοεΒἰἰε εΒ εστ1εισο εοΙΙεισ..

ανασα εσσι οΡσΙο , σσεε νΙεΙσὶετσστστσ εοπσσοτε.στέ..

[Με ΙιπἰὶεεσεΜ σε ,-σοσ ΒεσετεΙΪτετ οτσιστ:σε. Ρείτσππ νετο

Βε!ίσσσιτσσε τσεττἰεὶε εεεΙεΠεε ΟοσΠειστάεσΠε οσπσΒσε εε

Ιεστετστ. Ισ :είΗνο δ. .ΜὶεΒεεω ἱσ Μοστε θετεεισο, ι·εΠε

σσειε νετο ΓείΗνέτο.τεε Ρετ εσσστσ πιοιιεσεΗ ίσστ , στ @στα

Γ001°θΠ1 Δστηιισστ οείετνεστε

. ο κ

σε
 

ε Α τ 1.1Χ.
ω;; ε Με· ·

`_ ϊ ώ' Βε-πισ2Μεοπίο εοπεπιθεσιι'ο.

(Η' Η.

ΙΙδΤτἰσπεστ ἴτεΊσεστετΜἱεἰε Γεεει·εΙοτεε , στ σε σαιτ ΠΕΙ ισσ3

τσο θάεισ άε τσε.ττσσουΙο ΦοΩττει116ηάο , ΜΗ εοτειισ Ει

` ει· ςσοε 6ό.εεά:υ:εσ ΡοίΕτ ΡτοΒιιτἰε :ΣΠοτΙσΞσ εοε ί-σΡετ δάε
ειτε. , ΜΗ τεστ νοΙσεΔτὶστ εοι·εισι σοΒὶε εοσίἱτετἱ , σοσ ασ.

:Πετσσε. δσστ ειστεπι Ρωεω ΓσΓΡεότε , Ρίτα· δ: πιατα.

Γεω: 8: Πειτε: , σσσι τεΙεε νΙόεστσι· σ1ΗΒετε 8ε δ%612ΈβδΠ-σ

ετεππεστσω ΕΠΙ νε] δω: , Ϊτεττὶε Με ί-οτοτΙε,

 

ΩΑΡΠΤ 1.Χ.

*Ρε δΡοπ/αβθ81. ν

ΝΟΕ 5εστ φοεεπει Με ῆάεστἱεΙ1ο. τσιπ τερεστεΙ5ε55ε;

ν Η .ς.σΙο._Ιὶβετει όεΒεστ είΪε ττσιττὶτσοιπἱει ,απο τσετσ μπειτε:

εισβε1σε1. Πω: εστεπι ΓΡοσζει!1ει Ρετ πεσει σε ίστστο 5 σε!

ύετοΙοτε , νεΙ εοι·ειω ρ1στΙΙ:>σε Με άΙεσ1ε 8: σοσ ΓσΓΡε66ε, ·



.ΕΟΟΕΕ8ΙΖΕ Ο ΟΝΣΤΑΝΤΙΕΝδ!8. 4.8;

Ίι1οτ! Μισο ι!τοοι: 8.!τοττι Εέο αοοτρία»τ το ίπ »παπι τ 8οτ!!ε1τ!!τ:

' _Εςξο αοοτρωυι το ται των» , β τη οα·ίε|τα ροτοκίτβ βιβτπσπ·. ΕΕ:

Ρο!!: Ροκ!! τιιταιτιοτιτιιττι ειρΡοτιτ , νο! ττε!οε οτι ιιττοοιιο Ρο.ττο

-Ρττοίται·τ. Ιιι!ιτΒοτιτ:ιτι· οτε οι:τοιιτ ιιο θ οτιι·ιιει!ττοι· οοετιοΓοατιτο

ο!οττοο 'ιικιτι·τιτιοτιτιιτιι τιιτ:οι· οοε οο!οοτοτιιτ : φα! Η Μοτο

@Μαι Γιιοττιιτ:, ετο.νττοτ Ριιιιτοιιιιιτ.

 

ΟΑΡΠΤ ΕΧΕ·

13ο άετωπάοττοπτύω :Μπιτ ]θτστεπέττ.

Ντοοιιοτιι οο!οΒι·οιιιι· ττιοιττιτιοτιτοττι ίΕοι· :τα ε!τοε Βοἔ

ττιττττοοε ττειτιτ όοτιιιτιοτοττοττοε τη οοο!ο το, το οπο. οτς1ιιτο

τοι Ρι·οοΒγτοτ ὰ ΡοΡιτ!ο Πιο Ροοιιο οΧοοττ1τιτι1ιιτο2.ττοτιτ8 ο!οοο.4

!ττειτο ΓΡοιιττ 8ο ΓΡοι·ιΓε , οιιτ άοοοτιι: οοιιτιιτιετ ,ιτττιιιιι ντάο!τοοι:

ττττΡοότιτιοιιτιιιττ οϋττίτσ.τ , Γοτ!τοοτ: ιιττιιιιι ττποι· οοε ίττ οοιτΓ8.τ1

Βιιτι·τιταε , νο! :ιτττιιττειε που :ιοοοετττ _ ιιτι·ιιτιι οοιιτἑιτιἔιιιττοιτο

οιιιε οιιοτιι νιτ!ι: ειοοτΡοι·ο το τοι·ττο νο! οιιειττο Βτεο!ι1 ε!οΓΡοτι

Γιτοτ Ριιοτ νοτοει ε!ο τοτιιτο. 5Ροιιτειττ1 ομιε τιιι!!115 οοιιτἔιι:ι.

8ι1τιτοοτι11Ώ Ποτ α!τΒιτειιι€!ο τιπιτττττιοτιτο οοΡο!8ι°ο Ροτοίτ , 8:

!ιοο ΡτοΡτοι· !ιοτιο οποιο οοο!οττεο , ττνο Ριιο!τοιο Ιιοτιοττο.ττε

τιιίττττιιιιι , οιτοι! τοΙοτιι ο!! : οιττει Με (1ιιαιτιΡι·ττττιιττι οοΓΡοιτ.

Γοινιτ , £οιηιιΧ τΡίτιιε ΓιιτΠ`ο άτοιιιιτ. Πττιιιτι τττττατοτ:ο!ο8τττ.

(Το , ιτττιιιιτ ήτοι· οοτιιττι Πι νοτοοόβττο!:ιτεί νέο! οτο!ο ιττττιομ

κιτ , ιιττιιτιτ τι ιτττοτ οοε οοΒιιοτιο Ριι·ιτιιο το πο οοτιιΡειτοι·.

Μαιο , (μια: οοτιι:το.Ιιτ-τιιτ Ροι· ΠιτοΒΡττοιιοττι ο.!τοιηιιε ετο Βετο

ττττιτο νο! ίἑιοτο τοπιο : οτι οσοι ΓιτΓοοοττοιιο τ:ττΡ!οιτ ΓιιτείΙ:

[Ριτιτ:ιιο!ιτοε , υπο (μια: οτ!: ιιιτοι· οιιττι οι” ΓιιτοτΡττ Ριτοτυιιτ 86

τιιτιττοττι Ριιοτἱ πιο! Ρειτι·οτιι αιτιιο!οττι οιιοτ·τ , οιττει οοττηιαῇ

τ:τοε των: , .οι !ιοο ιτιιΡοάτοττι:ιιτττιιοτιιοττι οοιιτ:το.!ιοττε!ιιττι το

τοι· οοττιρο.ττοτιτ οι οοττττικιττοτττ , 8ο ετττττιτττ οοιιτι·ετέτιιτιι. Α!τετ.

ίιιτεττ ΓΡτι·ττιιο!τι:οε τιιτοτ οιιτττ τ οτ ΓιιΓοτοττ , 8ο τ!!ιιττι οιιτ τἱττἱ.

οτοττιιι·, Γοτττοοοττ!το!ιιτιι νο! Η το!ιιττι , οι ττττιτ!τι:οτ τττιΡοοτι:

ττι:ιτττιιιοιττοτιτ ττποτ τ!!οε : ομιτει Ρ:ιτττιιιιε ιιιιτιτοικιιτι Ροτοί!:

ΙιοΒοτο ττ!το!τιιτι τοο.ιτι το ιιιιοτοττι. Τοτττιι ίι1τ€ττ Γ ττττιτο!τ.

τ” ττιτοι· ΓιιΓοοριιιττι τι. ο.!τοοοιτο Βετο τοπιο οι Η που οιιιε

οτιτιιτι!οτιι τ 8ο !ιοο ττττιτ!τοοιιτιο.τττττιοιιτατιι τιιιοοόττ τιιτοτ ι!!οεξ

ο



Ποια αἱ πω τε παππ

'Μ

`

584: ε·ι·ιιτιι·ινι επιτοοπιι.ιι

«μια ΗΜ ιπειιε ειιι·παΙιε ,· πιιΙΙο ιιιοτιο εοιιιιΙαι·ι μπώ: ιπειἶ=

ει·ιιποπιο.Ιιτει· ειιιιιιΙΙ:ι πικαπ πε (πιο Εοπτε Ιεντινιτ. Μι

ειιιτειπ τ!ιιοι·πιπ εοπιιιατι·ιιιιι ,. Με ειπτε εοιιιιΒιιτει·πιτιιτειπ [πιο

Βεπιτι, Με μα, Ιει_διτιιπε ποίΐιιπτ τοιιιιΙ:ιτι , επεφτε. Με.

"ρει·ϊοπει ει.πιει:Ιιειπτε εοπττει€ιο. είτ τοπιιιατει·πιτε;. Επτει·

πι” Ρει·Σπειε ποπ· ιιπΡεάιτ τΡιπππιπ τοππειτιο Επι: επιπ

Ρει.τει·πιτειε : ιιπόε παει· ει.1ιειιιιιε Πειτε Ροτείτ αεοιΡει·ε πε

ιιι:οι·επι ΕΙιαπι πι εοπιΕπιτι·ιε κιεΙ εοεπιπειτι·ιπ, όι.ιιππιοόοοεπ

ΗΙειιπ ποπ ετ 0οπττ8.&2. εοιπΡιιτει·πιτειε. Ιτειτι πι1ΙΙι18·ί-2008

· εΙοε ο.ιιοε:ιτ οιιΓιιοποιο ιπιιτι·ιιποπιιιιπ εεΙεοι·ειι:ε ,πω ε!εαιιιι·

τιιιτ8ιιτιοπει ι·εειιιιειπτ Ειπα· ιπειττιιιιοπιιε , πετ πε οιιιιίιε και·

ετιπιοπιιιΙιΒιιε εο ποΓεειπτ “το οπιπεε-ιπετι·ιπιοπιι όποια».

 

ο ιιι> τι τ ι.Χιι;

192 /δ#εὶ)εἔἰἱ.ι; -

8Επιρει· ιπ πιιιιτιιε ιιι·οΒιοεοπτιιιι Γοι·τι·Ιεε·ιε πω. απο

Βι·ετιιι· ειιιτειιι ιπο.τι·ιιποπιιιιπ τσιπ ι·ενειεπτι.ιι 8: Ιιοιιοι·ε,

8: πι Βιειε εεεΙεΙιετ:Υποπ εππιι·ιΓιι·ειιιτ ΟΟΜΣΕΙΗΡΕΠ; ει ειιιτεπι

πιι.ιΙιει· οιια:ι:ΙεΓΡοπίατιιι: , ειΙιιιπι νιτιιιπ Ιιιιιιιιιτ3 Ειπε: ε:ιπι··

ποπαπο :Πει πεπετιι6τιο νε! οι·2.τιο Ριοριτίαι·ικ ιιιιειι-ιιθΒετ άισι

@Ρετ 828 ,οιιιυποπΦιειΕπει·ιιιιτ·νιιοωπτεοπαπι Επι:: πω” 5 88

.Βοε τΡτοιιοό «Μπιτ , ποσά πωπω πορτα ποπ όεΒεπτ Μ'

Μῖόἱ€ἱ ι 88Ι100 αἱ εκποι·τατιοπειπ εοπτιπεπτι:ιτ.

 

ΟΑΡΠΤ ΕΧΙΙ.Ιζ

13ο Επ:π·ιππ-Όπίΐέσπα

· Π εισιωτιιωπ Ειιτι·επιιωιπ&ιοπιε τποπειιπτ @με

ίΞιεετόοτε5 Ροιιιι!ιιιπ , ποπ τειπτιιπι τιινιτεε, Μι εποπτ

Ρ2.ιιΡετεο , ιπειιιιτπε ειοι1ετιιοτάετιπι ιιππι3 86 ειστε , ιιτ στο·

πει εοιππιιιπιτει· , αιτπ ίπειιτ πεεεΠ'ε , ειτΙιιοειιπτ Γε Ρεπιτοε

δε ιποάείΕοε )· πωπω οΙειιπι. αυτ» :παμε ι·ενε:επτια δε. πο»



Χ

_ ΕΟΟΙ.Ε8ΠΈ ΟΟΝ$ΤΑΝΤΈΕΝ8Ι8. Μ;

:ποτε άείει·ειιεεε. Ποεεε.ιπ ΓεεΡε ίιεει·άοι:εε Με Γιει·ειιιιειι

ιτιιιιι Πειτε μια ιιεισ.ιι , 8: Γει:ρε ιεειΡι ιιι ιιιιιιΙΙΒει: 8: απ..

@κι ιιιΗιιιιιτει:ε ιιιιό.ε πιοι·τιε είὶ ιιιετιιε : :μια Ρει· ειιιιι , Παπ

άιει: Βεειτιιε1ο.εοΒιι.ι, νειιιο.!ιο. ιιιιιιιττιιιιτιιι· , 86 ειιιαιιιιΙοςυε

εΠενιιιιιτιιι· ιιιΕιιιιι , ιιιιιιιιόοιιιιε εό νει·ειιιι εοιιτι·ιτιοιιειιι δ:

ιεεει·ιιι 8ιιιιιιιι .ι:οιιΠάεπιειοιιεπι μι· ειιιιι ιιιειαιιιτιιι·.
Ρι·ο Ρι·ιεάιέΗε ειιιτειιι Γειειιιιιιειιιιε εοιιίει·ειιεΙιε , νιάεΙιεει: Δ

ιΡ|'0 Βο.ρειΓιιιο _, με βειιεάιέι:ιοιιιΒιιε ιιιιΒειιιιιιιιι , με ειπε.

ιιιιιιε άεΓιιιι&οι·ιιιιι ° 8εο.ιιιε Γειει·ιιιιιειιτιε , ιιιΙ·ιΠ ειιι€ατιιι· : Μ!.

Βι·:ιτιε εεεΙεΠειΩιω Γ:ιει·αιι·ιει·ιιο. εοιιίει·ειιιτιιι· τ Πιιι;!ε ιιιιΙΙιιε

ειπε εοΙΙιιτιοιιειιι ίαει·ιιιιιειιτοιιιιιι Ρεειιιιιο.ιιι πιστευετε

Ριεείιιιιιιιι:, ω: ΡΙε ιιιιιι ειιιΒιιε , αυτ Ρι°0Ρτ€τ ιι·ιιΡεάιιιιειι

:πιω ίιθ:ιτιιιιτι .&αιι ιιιειιι:ει· οΡΡοιιει: ι διο είι: Β::ιτιπιιιτι έτι

.εοιιειΙιο ΕιιτειαιιειιΠ. Βεβειιι: ιιιιτειιι ὰ Ριιι·ι·οειιιιιιιιε , εμ.

ει” ιιιιΡειιΓει Πιιιτ Βιειιιιιιειιτε , πι: εοιιΓιιετιιιιιιιεε οΒΓει·νειι·ι,

δ: Γιιιιε ει· εΡιίεοΡιιιιι εοιιιΡειἔειιιὶι , @κι -ι·ιιειΙιτιοΓε ιιιτιιιιτ

και· ΙειιισΕιιιιΙεπι εοιιΓιιετιιόιιιειιι ιιιιτιιιιται·ε , 8: Μεο ιιιιιιβε

«πιω πε -Γε.εει·άοε ει!ιςιιιε ιιι ιιιιιιιΓιιιοε!ι ειιΕΒιιε ΠΜ πάω:

ῇιιε ιιιεει·ε , Ιεά ΑΡι1ά ΓιιΡειιοι:επι ιιιιειεΙει.ιιι ὸεΡοιιιιτ.

 

ΏΑΡΠΤ ι.Χιν.

ί Μ· 0τιἰἰω ]

Με νετο ΙΞι.εειι!οιεε ει: Γιι(εεμιοι·ιε οι·εΙιι·ιιε Ροτείδ::1;
Δι :επι εοιιΕεει·ιάι ,Ιιειιιιε!ι ατΊι:ιε ίοΙνειιεΙι , ά. ιιάιιιιιιιβ

αιο.ιιιιι Γιιι`ειΡιιιιιε 3 Μια: νιεΙει·ε ι1ιιοΜοάΦω Βία @πε στ» -

ιι:!ιιιιιεκεειιτιοιιειιι ΗιίειΡιιιιιι: , 8: ειιιοτι1047Ισ στ ΜΒΜ Μ:

εερωτιι @Εκει οΜει·νιιι·ε , 8: ειιιιιιιεΙο ΡοΙΙ: ειιεειιτιοιιειιι

οι·άιιιιε ΓιιίεεΡωιιι ειιιιι ιιιιιιτιιιιιτ. Η Ριιιιιιε ει·Βο ε!ει·ιει νε!

Ρι·εεΒγτει·ι ιιε ιι·ι·ειζιιΙειι·ιτει· οι·άιιιειιτιιι· , 86 ειιτεςιιέπι σιώ

επειπιιτ εοιι5:ειιιιτιιι εΙιΓει·ειιε ι:ειιιτειιτιιιι·ιιε. 5ιιιιε ειιιιειιι

έττεειιιιιι:εε., ειιιι ιιοτι θ.εΒειιτ 8ἔΓ2©Ι°Ο8 οι·ι:Ηιιεε Ρτοπιοιετἰ,

Βιειιιιιι , ΙΞιΙτειιι νιόιιιιιιιιιι ιιιειι·ιεινει Φοιτι1Ρτατι1ι11 ,επι επ..

·Π:ιτειτεπι νονιτ 8: ειιιι ειιιιι Ρι·οιιιιΠΞιιιι νιοΙ:ινιτ ιιιιιτιιιιιοιιια...

!ιτει· εοιιτι·ειΙιειιεΙο , ιιιιι Μι ιικοιεε ΠιιιιιΙ ιιι όινειίιε και» .

Ροι·ιΒιιε !ιειΒιιιι: , ε1ιιι εοΒιιουιτ ιιιιοιειιι Πισω Ροίἰφω Ωω

_ιΪ
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τοπια σ.άυΙτοτειιυ , ουΙ.υικιιυ ουκ8τ οτ ῇιιι·ο , ειΙἰειυπ Μ.Βυίτ

:Με Γειότο , ουτε ἱυ νττ1τοτο υκοι· που θα, Ιτοτυ ΙιοτυτοττΙει,
οιυ Μοτο , αυτ Ρτει:ο€ το ,ο αυτ οουΠΠο , αυτ υυκ1Ι1ο ,ουτ

εάωττυουΙυτυ Ρτετ:Πιευ ο , ΙιοπυοΜυ τουΓουιε τυοτ1τ , ετιεπιτ

‹1υἰ Γε οοΙΤουάουτΙο υουυοΜΙυτυ Γοοετ1τ. 5ὶ τειΙοε οτοτυου

τω. εκτουτίουτττι οτὸὶυἰε που τοοἐΡὶυυτ , Μουτ: αυτο τοΠ

Με άΙΙοουΓοτυτ. Ιτοτυ ΘΧΩοτΠΜιιΠΪ€ειτὶ , ένο! ίυΤΡεοΠ υ·το.

8ι1Ιειτἰτ€τ οτὸἰηειπτυτ: 8τ @Με απο οι·άτυουτιιι· , νοΙ Μυοτ

Γε· σκοουπυυυ1αιτοε 5 86 Πο 1η Ροι·Ροτυυκυ οοΒοοτ εοίουο Μ

ουετ ὸ1ΓΡοοΓατὶοπο άτοοτυ τ ντΙ που τοτ:οΙυιπ Ηι&υπτ Ρτο

τ1υο ί-υπτ εκτοτυπιυυττο.τ1 με! ίειέτυιο Γεἰυτιτ , ία! ῇυτἰε @ποτὲ

οτε α·οουυτ Π: οκοουπτυυυτεο.τοε Ρι·οοτα· :Με Βιέτυιο τ δ:

ΗΕ :αυτα οτἀὶτιειπτυτ , οτε ευυπ τοΙΙΒυε , Η Με εκτουπου.

υτωυ , ουἰ 1υτΙἀοτὶυτ το ατυουττυ Ιο.τει: Γουττοτυιε , νο! ειΠο

11τοτΙο , οσο οτσΠ: τΜρτοΓειττ ουτυ ΠΜ, ΜΒ οτε πκιικΙειτο

δ8όἱε ΑΡοίὶοἔ€ετ ΓΡοοάο.Ι3. Ιτουπ ουἰ τουττει ΡτουΙοτυουτπι

τυο εκτοππουτυωττουε ί:ειδτειππ πιο οι·τϋποτυ ά Μεστά 9 υ..

ι·ε8υ!έι·1τοτ οι·οΗυσ.τυι·τ οτε απο το , ΜΗ Ρετ 5οοουι ΑΡο

ΠοΗοσ.π1 ΡοτετΙτ ὸἱΓΡ0υίἑιτἱ. Ποστ ουἰ ἴυττὶνο ΙΜΒΡττ οττΗ

:που , Μουτ Με μοΒ1ΒΜουο _ οΧτευτὶουττυ οτουυε υοι1

τεοἰΡἱτῦ ουἱει τουττυτ τεττυυεἰειτο οτὸὶοἱ , ι1υίο. που εΠωίτ.

τἰτυτ Ροετο.τυτυ , ΜΒ ι·οίΗτυειτυτ :ιοΙοτυτο , ουτε. τω· ΓουαΡει·

οΠ: τη οποτε. ταΙάουτΗ. Κατι ΠΙοΒἱτυυο ΜΗ Με άΙΓΡουΙΞι

άουτ Βοιτήιυ ΡειΡω ἰττοἔυΙειτὶτ€τ οτότυειιπυτ , οι (μυ Νιου

ἔυυε , ουειυτυω :ιό οι·εΗτιοτυ ττΡυτειτυτ , νο! ουειυτυπι :τά
ουεθτ:τυπι οτοΙοΠειΓττουτυ τ.) ΙικΗευυε άτ:Βττ ῇυἀΙοετΕ τ Μάο

ΒευεθοΙο ου:ε ΓυΓΡεοΠ νο! τιτοοππωυυ1ουτΙ Γυυτ ειόεοτ5 , που

- ΡοίΓυοτ ειΠουετουυε τΙοττυττο. Ιτουυ τμ ίειΙτυπι το [παπο

τΙου0 ἴεοετἱτ ὶν (_υί.Ρουί.υε είτ ουε1τιτυπι τω €Χοευτὶοη€υπ ουκ.

Με , φωτ ΓυΙττ1·υτ , άουτο οτό1υοιυ 3 οικω Ρι·ατοτυυΠτ, Γυοι·Ιι:

ειΠ`οουτυε. Ιτοιπ ουὶ Ηπα Η: €υοττυἰΒυε Ρεταιττε Με Ρετ

απο. Με. Ποτ οοευΙωι , Με τυο.ιυτοίτ:ι 9 ω οττΠοοε υου άτ

Βουτ ειο«:τάττο °, απ: το ΓυΓοοΡτὶε οι·ότυτουε πτυοΗττειτο τ τπτ

Ρεοτειοττε εοιπτει τ12.τιιτειιτ1 ', τυοοΙτυοΠ , Ρτηυω , Γυι·οοι δ£

τουίτττυΙοε. Κατι (ΙΜ ΓοττΗοἔἰει οι: Γοοτὶε τεοΙττΠεε ΐοοετΙτ 5

Ξι·το8υΙειτ1τοτ οι·«.Πυεττυτ 5 ουἰο. το το άτοετ ουἱε ρυιυττ , ίπ

ουο Ρεοοεινἱτ. Κουτι ουτ Πυτοτυ:ιτο οι·ότυατυ-ι·, ὶττ€ΒυΙειτΙτα

Ωτάέπετιιτ : ουοτυπι ττΙοο.ττ1τει ώ ό1ίτ1υέΙυο 5 ΜΗ απου Γυοτ

Ειτιουέειςῇ



τοειεεμε .·οοΝε·τΑιιτ·τιειττιε. · 3ιιφ

διιιοιιιο.6ε ὰ Πιιιοιιι:ιειε οι·ο!ιιιατι , ει: Π!! !τηιετΡετιι!ι·ιιτι Δε

!ιειιτ ε!εΡοιιι: Α!!!·Πιτιοιι!αεε οτε!ιιι:ιιιτιιτ , Γεάιιοτι ὰ· Ποιο

τιιιιοιε, πιτ ι!!! επι £ο!!επτε172.!ιΒιιε εΡιΪ€οΡοτι1Μ άειιιτ ιιιιιιιετει.

.με οτι:!ιιιι!σιιε !ιει!σειιε!!ε , νε! ατε :μποτ ει·ετ!ιιιιτ Ριο Γε-Ροέ[6

ιὶιιτετεεὸει·ε τ8ει!!!!ιειιεειιτιοτιειιι ιιοτι›!ιε!ιειιτ , Τα! άε!σειιτ

ι!εΡοιι! ε ει!!! Πιιιοιιιειεε οτά!ιιιιιιτιιτι ω ιΡί!ε=!Βιιοτειιτ!Βιιε,

ιιτ Π!! ειιιοτιιιιι Ρατειπεε ε!:ιιιτ πιι1τιετ:ι ε ιΓεοριε αυτ εο!!8.μ

_τετε!!!105 ετι!ίεοΡοιιιιιιι ιιι·ο οι:άιτι!!ιιιαδ Η: [Με ΜΒΜ!!! ,.

Ρε! ιΒιιοτατιτι!ιιιε. Π!! ειιιτειιι ιιι Γιιιε.οικ!ιιιι!ιιιε ει: ά!(Ρειμ

. εοιοιιε Ρεί!ιιιιτ ι·ειιιιιιιετε 5.ιιιιιο. Ι!ιιιοιιιιτειιιιοιι Γιιιιτ, 8τειιιιι

Στει!!!ιιιε ν!!!ετιιιι φα! ειιιΓεομιε Ρο!!!τ; ε!ιίΡειιΡατε-;. 11!ΓθΧ06η;

τιοτιεπιίιιοι·ιιπι οτ;!!ιιιιιιι !ιο.!ιεειτιτε 8εςιιι δει· τα!επι Πως»

_ιιιειιιτι 8 τ!ε εμε· που (ιιε;!ιιτ εοιιΓειι, !ιειιε ειιιιιι ο!ιτιιιειι€_

ει; ετιιΓεοριει(ΡειιΓεειοιιε ΡρΠἰιιιτ ι!!ι.ιε! ι·ετιιιει·ε. Ιτετιι- τμ!

ΞΡι·οιιιιΠιοιιεπι νε!.ιιιι·τιιιιειιτιιιτι Εεειιιιιτι οιιιιιιετσι·ι!ιιιε νε!

ΡταΙειιτετρι·ιΒιιε εοτιιιιι. ιιιιτεςιιυ.ιιι·ιστάιιιειιωτ , ειναι εσε

@Ρετ ΡτονιΕοιιε Πω :πιο ιιιιιιι!ετε!ιιιιιτ ,Η ιι·ι·ε8ιι!ειι·εε- Γιιιιτ

δ: ΓιιΓ τω, ε!ωιεε τ!!ΓΡειιίειτιοιιειιι Γιη:ιετ!ιοε Ρετ δεε!επι

ΑΡοίξο!!ειιιιι ιιιετιιετιιιτ ο!ιτιιιετε. πω”. ·

_ Π!τι·π_Ροί!`ε ιιιειιπι.πιστιιτιιε !εΧιι!!ει εοε8ιτ, - · ·

-ϊ ε - Νεο τω: ε!Ϊε ι·ειιιιι:, ειυιτοτυπι ΡοίΤε Ρετε8ιτ. _

α Ιτειιι ε!ει·ιει !σειιε!!ε!:ιτι νε! ιιι βια” οτε!ιιιιΒιιιε εοιιί!ιτιιτ!,

,Η Ροί!!.ειιτειιτιειιι · θει!οιιιε δέ ειάιιιοιιιιτιοιιειιι ει! ίει&:!ιιι ,

[Πε εωιετι!ιιιιεισ- ιιι άοιιιιΒιιε Με τειιιιετιιιτ, νε! ω!! ιιιιε!ε

!Βο.ιι(Μωτι σπιτι» !ιει!ιιιετιτ , :Γεαπειιτπιιιιεκεοιιιτπιιιιιεατιειπε

τηειιιιτύπιτ ι; δε τε!εε Μπι: εΧεοιιιιιιιιιιιεε.τ! ,ι ιιεε ° άε!:>ειιτ στά!.

μα! τ Με εκεειπιοτιειιιι οι·ε!ιιι!ε: τεειΡἰιιτιτ, "κι τω! Βιετιιιτ

@Μπιτ 8ι: Η! Η ωτ1ιω!ιω ειιιτε ΓιιΓεερτ!ε ω· Με εεΓιι αμε

@Ητανετω , ειιτειιιιιιιιι εάα5ιρει·ιοτει Ρι·οιιιονεςιιιτιιις οΡοι<;

.τετ φα! εικτιειο·ίιιΡει· ιτι·ιεε:ιι!ο.πιτετε:Πυ ιι!ιίΡειι!έιτιιιιι έ σα!

ε!! οΒίει·ν8.ιιόιιιιι Πι .Ρτε$!ητετι.ω Ρτοι·ποτιε μ ν!ε!3ιεετ

ειναι 21011 !!ε!ιειιτ εε!ε!ιι·:ιτετ ωεμιω Γιιειιιιιτ :ιΒΪο!ιιτἱζ - 8!

_ειιιτειιι εε!εΒτεινει·ιιιτ , ιττεΒιι!ιιτ!τε.τειιι ιιιετιι·τιιιιτ , πει: ο!Σ

φωτ ά!ΓΡεοΓειτιοιιετη !ιο,!ιετε μι!!! ε!Ποιπιιιο τεμ : θεε!3ιι!!_

| . _ι τ :_ οι· ·νι-: " Π” - 0ο .

τι· @Νο Ι.:8ατ!ιε ίε!!!ε_λρο!!ο!!επ ηιι:ι!ε!αι·ιι ετ!!!!!ι: ειιιι!!.!ηιιίοτιετ, «μια εποε Ιώβ.

:Β Γνιιοε!ο “Θεώ Μι δι!νε!!ιο ι·τι!Γεορτι ρισπιιι!εμα !!.ιιιτ ει! τω. £0!!!8ΟΜ3]οή;.

πιοιια!!ει!!ι σιιιατιιιιι Με προ: ι. ΜΗτιειΗ11%- . ι · - _
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ε·ΡίίεοΡο ποπ οτείὶ εΒίοΜο ΜΗ ίΡΓε ίΡεείειΙε ·Ρι·ἰνἱΙεἔἰο€$ι
ίω)Ηωπ, Το.ΙΕεεεοίω εμ ω ίοτιπεεπἱοιιεω Ρτο!ειΡΠ Ειπε,

_ίνΐΡει1Π (Με ομοειεΙ Γ: 86 οπο :ιο αΗοε , όυπιπιοάο.Ρεσεω

£ιίψζεο1°αφ ΕΙΟΕ0τίμω £αετί2 Ρει··Γειπεοεί:ιτο , νεΙ μι· εστι.

[εβίοειεεπίπ @τε ία&ατο Ώ νεΙ ενΜεοτίωπ Στεί , οοοετοιΙΙία

1:οΙΤιε ι:ει·ε;ίνετία:Ιοοε ;:εΙ:ιι·ί 3 εποε Με τει!ίωτι είε οΙΉείιππ

ριιόίεοε!ωπ , απο Γιί;Βειωωπι Πιο εκεοωωιιιιίεεείοοε 8 ω;

μιι!Ιοε 8.ικϋπ τΜΠεικτι Γεεω:Ιοτάε ι οπου Μάτ εοπειιΜηαιπ

ἐρὸὡποοτεεοεΒειε, ο - ο - -

Κεβεπ «Μει:ε .ῳαὶ·1εει· οτάίρεπ1·ίιιίεεΡτυω άεΒεειοι: Μ».

ί€Ν8τ©, δ; . ικιΙ1τει· τπτἱοτ1ε βεοεί:ιειι , οιιοεὶ σ.όεοει ίιιοε_

_ΪΘ όεβ€80έςι1 οεΠι·ε _8ε 8.Ποε. Βετο οι·οο·ιειωοε οτ ιπιωεϋ Ποτ

οι Γειο6Η, οπο. ίει·ἰΡτιιπι εΠ:, 6'απιεϊί σ·βοτσ. ?Με ε ο 6'επόΐσκ

[προ ΕΕ τωοπέαικίωί μι. [στα Φεβ Βουκίιοί , ι1τ νὶ εΙίεεε Πεκ...

Απ:: ρεθίαιτεοπ £οτειπ1 Βεο Μ :οι·άε , 8ε εοι·απ1 Βοπ1ΜΜε Πι

ροι·ροι·ε. ΝΙΙ:Μ είπω νο.Ιει: ὶτ1©οι°τι1Ρτἱο £οι°Ροτἱ8 , ι:Βί πω:

είε ίπτεετἰτάε π1ερτΙ5. ΝΗΛ! εοἰω ν2Ιετ ιπαπουπι είε οσε..

Ροκ , εμησοΗι1015 είε π: πωπω ωει:είωε ειιιτετο Βιεει·άοι·εε

ο Ρειι·ι·οεΙιιειοίε Με δ: είε οπο: Ρεεεειτει Επι εοιπΓείΐκ Γοει·ίπτ,

γε! οικω ΒαΡτί2.2.νετίπτ _. 3ίεΙ ο:: Γαετο ΕοτπΒ ίΒΥΔνετι1τιτ ω.

Μπους, Ι)1εΞε είπω εοποπ ι Μ Φοί:/ίισεο·ώ: επ:ηθωβο !μ..

Ι·ίωα!ί [οησίαιία: [ίοεί·ίτ Ε/είατ βέο·απνε ωίκίεείίπω εούυκί/ίβ: @ο

9οιοοί Μαίου» εεεεωρίίσω Μία συιπίδιισ , ού οπικί ο#ίείο ιίφοπίατω·,

@ς ρεκε8·»·Μαπά0 εσσίωία:ίω 621,38 ραπίεωτζ ΡΜτεπ·α πω” αεί πιο..

ραβεί·ίίσω ΎΜίι82' , ίύί.μι· επιπΕϊ·Β άίεδιά Ύίω]ίω Βοο^|εΜίατ.

_ [απο πε ι·ειεΙοιπ: ωίωε8 τεεΒεαι1:: ίε εκειπΡΙιιππ Ηε1εΗΒιιε

4:οογει·Γειτίοηεθοάι, οι Γοΐοι·ίεεεεεω 5ο Γείο!”ιε ειιίΕοόπωτέ

Βεο Ρίετατειπ , 8: Ρτοπίπιο Μ'τ1:5εω ει:ΙΜσεωπ , 8: Φώτα.

Ι:Πιιπτ μεεοεο.οτ 6εΙεΗΒικ ίπ Γετωοι·ιε , οι: Γεωπο εαυτο ποπ

@ε έΕιτιιιιε , Γεεὶ απο Με εωωεωε _ ιιτ ετιεπόειοε (με οί;

680€ . δ! οι10.·πόο Με σοὶ , δε οικω”. ή

1:εω Ιοείιτίτσιτεο οι Βειπο παει τίποτε άΙΙ58ειοε; Με εΠ:

επίπτ οι:οά όίεΙτ ΑΡοΠοΙυε ω! Τ3ιτιο:Ιιειιτπ : Εκσυιρίωπ ε/Ιο

[άλα ίπ- ·υσί·δο , (ρε ευπ·υεφάίοπε , ίπ βείε 3 @ί απί24τε , (ο σα.

βίκαιο. Ε: Δε! Τίτι1τιτ ε Ι» οικιιίύικ ρ·ώσ ακεωρίκω Ισοκο»·ίσω ο”.

"Με ίπ είσδΒ·ίπα υ·εδΐα , ΓΩΠίσετ ἰιπε ι·ίτειτε ΗΗΕ, ω δΕ 6012..

μία ππεεπωε 5 οεε Ϊενὶε Μ, Γε εεΕΕεω καποιο συίΕοόΙοε

βρω Ώειιιτι ά Ιιοπιίικε.
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Έκτη ω: οΗἰοἐιιτιι παπι ὸἱιττουπι φαω κπο&ιπηιιπτ Πάω Με ·

ἱπιεττι1ΗΙῖοοε ΡοτΓοΙνεωτ , Νεο: Ποπ ΙκιΒαιτικ ειιι·ιι:τι :ιαπω:ιμ

τυπο. Μπωωι αποτο Βεπ66€Π @Η τοϋ απο ειιτἐππιτιιττι‹ωμ ·

ΜΟΒ , αττεκιόοιπτ φαω· ΓυΓεεΡει·άη; ·'ε φπα ειιτοπτ ΓιιΒὸἰ;οτιιιτΦ

Γυοι·ιιιαπ , ευρο ι·ειτ:1οηετο πόό5τυι·Ι Μπι: Όσο-Μο εΠο ]ιιε!ὶοάἰ,?
τὶιτιειπεε ω: «Με άει11112Μοι18 $ρΓοκιιιυ-, Η πεδΗεεωτεε 86 Μ· β

ΦιπάοΠ σπτἱτ€τἰοτ κι απο. ,ΡοΙΙὶιπ μη· οσε ο.εωΙέττ1 , 8Μπάσ

4:οπε!επιηα-π. Ετ-οτι:Βοάειοτ ςυὶει εΒοά·εε Επι: αποτο »σπάε

τοε όοΒοιπ ΡαΓοοι·ε ,και ἀἀο5τ° ΧΡοοσωω Αᾶὶβι1&"ΑΡο'&ἱ

Β:01013.1π1 :· .2!ειΐουιάϊτσ<ΎώΒ ο! (ο :οποίαν/ο ἐνυὅἱ°Ύοὐι3 σοοκάκω?ο;)

ίο··οοο ροβοί: Ίο: έ%·ι]Ιοσ σα»! σου!ιβωπβαω ,- οοαοηι:οαφε

'1ύτ βυζακια [σο. Ετ Ρ8ττι18 :.ΡΔ/ἱ°ΪΡΦ ,ψέβἰτοοιι$9η ιμί ίοι·ϊΙούιζο·ί

εΒ.,έ»·οέσω Πουπίπί ,ρωιύάοοπτε :οσο σωέΐο ς' ξ/ροϋΜησε

ο·ιωάκω 1Μουι, παμεω” ίουυ·Ξ·έω:ίο , οι άουιίωκι·οο'ίοτίέ$ο,ΐ

χω: [ου·κιαη;ο.ο χάοω22!έοο-οοοα»εω ,ξ ατ/δί[ίσετ ρ0ὐ·Ύο: έκκοΒιέ

'Ματια κά Μπιί!ίπιτυπι : 81008090: Φο: οποιίβ»·άρτοπ ψ:1δοέΐο.·

ἔσω ροβε»·ισοτ τη Φο ίπ ΠΜ μοβ οπο: ω: ΗΜ. ω1-οά%1,11τΒΜ:

όμι:Ξε . πο» @ο !οαέ έωω, ςιιἰοαιοπ άοΒοο-Ρτϊωοε·ά·

εἑΡμΙἱεει· οΗΐώωτι ωιεςιιϋ ΡτοΡι:ες: Ρεουιήειιτ, νε!ςΊυσ;·ύΉ1°

τςΜΡοτειι€ 5 Ἐπὶ ΡτἱτιεἑΡοΙἑττι· Ριορρτε; ετ€τοιπιπ ο Η τέϊτήθττ'

ΡοΠ:6:ι δ: ίάπιι·ιόειι:Ιο Ρτο ίὶτίὶοπτειτἐοησ Πιο ωφωι ε3έΡαειτί

ιτιση-Ρεοέ:ετ: φύει ὸὶΒιπιιε €ίΪ ορἑτατὶυε ππ:τ€€ά8 Πω , ΗΜ

81τ8.τίί·8τνίτ , ω;" εΙο :ΗΜιάσ.- Οο.νωωτ-οπεεω οωηοε:` :ιοί

ὸΞνὶιιεΠεεΙεΒι·οι1ιΉ-άεΙ@ωΞ.ΡΙΞιΙτετὶο:ἔὶοΒιιῇτΠΡτοΡΘέέ·έθομξί'

:ιΞαπι-,οηε=Βοοω·(ππω @αίμα ε'ωτ:Μ·βοϋοϋόΩ ΡόϋέΗπ Ρ5εάΐ
Εμ: εοπτιιτπατάποτσωεΜοο; ωσπου. |δ€Ξιιπὸ2ϋἰο°τοίῆ€1ἔοἄι

` ι!

έΕπε , 8ο (Ν: ]οιῇἶοσχἐὶμνα ο ο

ι Μ ο _ ._·,η; μ.. .°ηΊ · `-Γ3Μ '.ΐΠΜ-› .ι);ρ3Ξ.«3 Η-;: !'Η'·;

α011τΜώτ16πτ τωωιφω.ιΠωποεοωΡωιιε ΡοΚοῇτῇ

τω·

κ ο
3 ·-;°° Δ· α ε:°·.°: 2:.·τ·; Δ Ι δ ο '

- :'71 ·.,,_.+ 'Πἔ/Ἑο· - [ο Χ: ΟΠ! μη': ~ Ε .' 3

. :· Δ ;. -' ο ' - . Έ.. ο· ... '

  

Ἀ;ΜΔΠΜ. ΔΔ «ο , ν

° ΐ [Μέ 'Ηβουι2οπ1α ΠΊ Ϊ'.ξ ` - η . . ο .› εππ.5-- Μ-.ϋἐ Ψ--3·ο

ο Οιπαιιιι:- 8ο άοοσοοείΡοι·ιοαΜιποΉΗιοε Ιϋτθἔὅπετὶ

- ο #τεΡεοωεητα ΓιέπαΪεσωστ-6118 ρτω;εωεο76ρΓοωωλουωέ

τωτιειι εοωπιοὸὲμπιιεεἰκιτ› έπτειοΙΐοφ ουκ· νοϊστ1τοτθε ά02-#·
. ο ,. .. . ι

ξμιιι6Ι:οκιω ά:Βεω.: αι€ειιαοιπ ὸΘΜαρἀ2τι~ Ικὅ έ·εοΙο·Η:ι.πί:'

· ο - ο ΙΙ `



29Φτ .σε ·›ετ‹ικτστωε επεσεΜΜΜ ε) ·ϊ .

. -

.η9Φξ φχωεἐΡὶωμε ,απ ρτεεΒγιετι Γε επΙιιΒεειιιτ ω! Βοε με ῖ

Ρέηρεμμη;; ό: ε; Πε ·Ϊτει11ὸι1ὶε11τετ ε ω:τωΜητ νεΙ εΒΓεω ε

πως” Γημεεὸοε ρα.ποεΕπιω ΕΛ άεεε«π εεεεεεειεαωπεεεε;

11εεεερεεεβοηεηνεδ 0011 έωτετΓιιετ1πτεόμταετ τεΠεπιπεεεειε

πρι:ι)χώετε , εεε ρεεειίἱοτ1ε ωετωοαι Ρι·εεάπιπιπτ Ρεσεωειω··

εβκτετερει·ε. ε : - ε ε η Ψ “ ·- - <

.8.1:ιηξ1:εκ ΡεοΜεεωεως Ρι·οΕπει·. ειιΡἱὸ5τετεωεείὶοωεητα °

ειμεεει.ε;- Μρε(ΕΕτε; ΔΕεεεεεε επι-επ Μπα: οικΙΙε:ινΙτ ε ΠΠ ἀ·εὸἑε·°

Ρ··

υ·

η

εεε1Ητιμ μ_ειω1-ΠΜ ΜεΓε', 8ε1ηῇυίτσε‹Η 56% 1ιπρεεΗωεοτεε' '

ΕΠοΓΠ ΓθΪΪδΕΘ€ἱΖΠΊΡ_°Ρ

@εεε Ρι·οΜ>εωω πε εκεειιτοι·εε τείεικτιεπτοπιιιη Με Ιείε5,ξ

@ε ε1εηε1_, ἩνεφεΙΙἔἰο5 , Με τε8ι118.τεε , ΡεευΜειω 8::ιΙΙ:ι·

εφε , __ με; επιασε 1ΡΓοωπι εε. εείειωειππ `όεεεάεπ-Ρ

πἱιιιε ὲΞ›εεε_1μ Με: Ρ1οΜπ1Ρεπάά, Με ιιίἰΒιιε ει-ΡΡΙάεετιτ, °

_νεΙ-2ΙΞε1 σ.ι.ιόε:ιετ 1·ετάεει·ε,;Γεό ΙΡΓει εοπαθάεΗτετά Ρ!εω- .

Με ω. [Με Εηωμ:οιπνεπειωμ Μετα εείωκΜ νοΙι1πτετεπ1,5ί_

ειιιτεειι·εωωιππ_ Ϊιιετἰτ Μπα εας1ιισε ίπ τεΓτε.τπεπτο Β1εη"π;

39πψμεεε; Πω1Ιίτετ Επ·Ρ1οε ιιέἱιε.εοηνε-ι·ι·αιπτ ,σεωωοεο ευ.

ρμΓΡεΠε1οτή3 _εοφω1Γει·άτ Με τείειτοι·. ΚεΠόιιυπι Με·

π_οεειπμ Γιιοι·ιππ εει·εκ Φωτοω νε! ·Ξηεει·τἱε Φ όεβετ Μακ

1σω , γε! εΙποίΡἱωΙὶΒυεενεΙ εει·τὶε Ιοεἰε ει·οεειι:ε : 2Ηοε1ιΠ11

περεε τε;ικι=ι κεΗςΙ_ικιω εΙείει·ο.ωι·. Ι..ἱεετ επεσε Δε εεωει11..

=τειέε εο.λοιπεει , εεε εκει·εωεω.νοΙαπωεεω Με ω εΙτει·1ικ

 

(Μ _οδέίρεέϊΠ €0€ΒΜτεΙε·,9 υοηνάεεεεεωεεεεει·ε 5ιπεΒετιιε σ' ὶ

$9ἴΠτεῇ7εη;Η_ρὶπυὶΒεε ΡΜ·νοΙαπωεΙΒωεείαη&οτυω Ε: Ρετ

Ιοεομιςη εΡἰΓεεΡεε-Ρτον1ιὶεοὸιιεη υτωπἰνετἴει Βεπε Ρτοεε

Φωτ 1: Ι1εετ φωτ ὰ τεΠειτοτΙϋπε Μ. εοιπὶΒε:ἱτ 1ιπει·:Πε1 , νομ

Βιππι1ε·Βε ΡιπεΐΡ$πιιιε; ιιτὶε φ ειιῇι:ε .εΗΓΡοΠτίουεω νοΙυιπτει-·

:επι Γιπιτπ:εΠετοι· εοπιττιπτέι: , εοι·εσπαποΒ1ε εε Βοιπε ΗΠε

¦οιτΙΙι1ετ , πτΐεὶεττπυε Πι ει1οε οὐκ Βοικι όεΐυτιέϊ:ί εοπνετται·ι..

ω: , δε σε Με ειιῇιι5_ίὶςὶεἱ είἘωοπιττιἱΠἱιἰτι είε ΕιδΙ:ο εοιπὶι:μ

με ἀὶΗῖιππαι·μ Η εΠεετιιι· εποε εε βο13ί8 τειΗΒιιε τεβιετοηε

σΜ.Βικιιτι Ρειπεαυ ι·εΕ1ηιιε;·1ιτ , νε1 ω” Γεεετὶτ-ΓιιειπνοΙιιιι

αει:εω. Μαη εΠεΙανάε άε ΠΜ ςυοι·ιιω ω·ωτεο εοωωὶττΞ

Μ1°όμεεε εεΒάαο εεπετεπ1:τεΠετσωπι ὸῖἴΡοιιαητ: >ΐιτ ί

λιιὶἀ_ιιἴτημ εϊι·ιεεε5ιιτΣΙ3ετεεεοτειω ωεε 8ει!εόυέΗε εστω

ιιεε:ίετ οι· Μετα -Ηοε επειτα ὸε1ΙΙ1εὶιπεΙΙ5εΙωιιε , εε (μ.
@με βρ1Πεε μπε: ίιιῇ>1εῇο _ΓιιΙ:ο:1:1. Βοπει «Με εάπτείει:εε

ε! Ξ



Ε ΠΟ ΕΕ 5 Ι Α5! Ο Ο-Νἶ5ΤΑ·Ν'Γ`ΙΕΝ·ἔΙ 5. ω::

πιω εε! 1105 τσ!ε!!:ετ 86 ρ!εσετ!ε άείεττ! !σΒεστσε. Ιστε!!ε..

:σε εσ:εω ε!!εσσσε , συ! οωσ!σο σσ!!σω :εσεωεσ:σω ε

εετσσ:, ω: Η !:εεετσσ: σώσε !ττ!:σω ίεέ:σ”ω ε!! σε: ωσ

:τετ!εω νο!σστε:εω , σεε Ρο!!εε ε!!σ:!τεεετσσ: , σ: Γεω: ὶΙΙΙ`ι Με”

συ! Ωστε τσ!σσε στο. Ρετ:ε Γεεει·σ·σ: Γσω!ετσσ: , νε! σσ! Γετε!”Ρ"”'

τοτσω Με τε!!σσσσσ: , νε! ΡετΪοσΞε σοσ εεΡεε!!πιτε. Ισω

σεωσε σ!!τ!!οσσσσε σε ε!ει·!ε! σε: ωεσσω !ετεε!εω @Με

πιατα. Γσε τεσ:ισσ ε!!ΓΡοσεσ: : ?ειστε !ε!ετ Γο!εσ: τσ τεσσε'

ε!εττεοτσω τσε:σστε τσετε!Τεττ 5 86 Με: σε τεσσε Με ωοεσ·

!!!›σε τε:!οσεΒ!!ε ΡοΠῖσ: Ϊεεει·ε :εσεωεσ:σω , σ: ειπε !ε-Ϊ
σεσόο ΡεσΡετ!!3σε Με τε!!ε!οσε Φ 86 ε!ε σσἱ- ΙΡ!!ε ν!νεστσ ι

Με Γετν!ετιισ: , Με εοσἴεισσσἰσετ σσ: , Πνε 2.!!!: Βοσε τα.. *

τσεσ τωωσΒ!!!ε !Ρσσεεεε!εΠεε , νε! εε !›οσὶε ετ:ε!είσε ,ε εεσσὶ- ε

Γκε ‹!ε σιτε σοσ Ρο!!σσ: ὶσ ε!!οε σίσε ττεσεί·εττε3 86 ίΠοττε:

ττεσίτσ!εσσ: , ε!› εεε!εΠε Ρο:ετσσ: νεσἀ!εετἱ. (ἔσω εσ:εω;

!εσεε σσωεστε :εί!ετοτ!ε ετι:τεωσω , σσοτ! σοσ ωστε, ει·Α

Βστ!σω τεσσσεΙσ !εσεω ῇσσεεσ: οΜετνεττ τ σετσ!ωσε σε

!σΕτ2. οδ|:ο ε!!εε Σο!! οσσσω :εΓτε:οτ!ε , Σ!! ε!ετ!εσε !οεσετσ ο

ε!ετσε τεσπα· σετσ , εε! σο” Η !ε!εσε εε! σοε νε! εε! σε

εεσσω _, νε! εε! ο!σετε!εω σοστσω , σ! σε: σσοε τε!!ετο:.

-·νο!σστε:εω νο!ιισ εκεεσ:!οσ! όεωεσάετ! , νεσ!εσ:, !Ρίσω

τεί!εισεσ:σω σ Η Γετ!Ρτσϊσ τσεττ:, άε!ετεστεε , σ: Με Με

σ8!!!ο εσέ!:εσ:!εο , σε Έπεσε!! ίοι·Π:εσ !οεσε τεσσσσετσι·,

ετε!εετ Ρσ!:!σεττ δε σσσεσΡε:τνσω σ Ρετ τε!!εε :σε Ρι·ο!σε:στ·,

δὲ σε ΐοττσεω ΡσΒ!!εεω τεε!!σε:στ5 86 εκτσσε !σίτε εσσσστ_

επεεστέοσ! όεισεσε!ετστ ωοε!!ε οωσ!!σσε , ίἱ·σετἰ μασ. ΗΜ..

!σε νετο σ! !ισΡεε!τεσάσω !σ!!:σω @σώσω τε!!ε:οτ!ε Βοσε.

ε!ετ”σσό!! σε τσεσσ ωστε εττείτετε στο:Γστσε:. Ήοε! Η σσ!ε

Ρτεε!η:ετ νε! σεεεσσε ει: ῇσ!!ε εεσίε ίεεετ!:5 σο ἰε σωστ

ε!ετε ασε: σε Βοσε εΠε εττε!!ετε , 86 σιτε εεσ!ε , σσεω

ε!:!σε'Ρο:ετσ σοσ οω!τ:ε:, σε εοσττε σοω!σεω , σσ! Με

ωε!στοΓε πω:: Ρτε:ίστσεωσε.

εστ

σδ·`

με::.Δ.



τω, -επντ-τσΤΑ ΜΝ οι:Αιι6,

 

οΑι>`υτ τ”.

[ Β# /διται·ξ.»· ωεπου·ίο εσωπεκάαπάέτ @ οξβατσακάέ:.

· [Πο. ντι·ο Ρατιιω :ΜΜΜ τοὸτίτ ειιιάΙτε ,ΔΙΠ τει·τωτι1τ

' Μ ττιτηττ τ στο Γεὶτε ίιιἔεΙτ; Ηταν εοπηποβττιπ στ::

Βάση ]υΒτωιιε ὶι1 νὶττυτ€ οΒτάιτητπιτ 86 ΕΦ ρων. 65660666

ΙΜοὶεετΙοτιὶε θττΜτει· Ιτήιιη2εηττε , στ οππι€ε θΦ(Φωοτ88<

ΙΜΟ Π::1τι1το. θα [πατηστε , Με πο:: άοσυπτομτο. ΓΥποάει!Ξα

6ΙΙΙτετιιτει· πωπω 86 8.ττ€τ1ά8.τ1τ , δὲ οτ οΠ`τοτ Ϊει0ὶΙΙι15 Φω

π1€ηόε:€ ιτιττποτἰατ, ἴετὶϋεητ το. , κτ τω» Ε8.ΟΗΕπ , ιιτ Μη
εί86ΜΈσηττι· Π:ιιότο.πτ , ω: ειά Γτςατιπττε ίςγιποὸοἐ τα Μ π12.8

Δώσε οΗττ€11ττε , αυτα Ηιετ5ιπτ τοττττοεαττ Γυροι· εειΡὶτυΙΜ

- διπΒιιΠε ,ττωπ Ιε τα: , 86 ηοΜε ετκιωκτΡΟΠΔτττ , 86 ῇωττετ

€2..ν!ντητεε Μ» ΓἔΒἀἱτω νττβο Ρειτἰττι· 86 εκττπριο ίῖσ ί6μ

Β;τιιο.ητ ,. Μ] οΗίτι:16το Ρο1Ποτ εΧωτιωτ ν1ΙΙ1εωοεπε Για τω..

τ Φὶττε τ2;ὶοη€1τμ

Π

 

ΦΑ υ ο τ ι.νιτ._

[τ ΙΜ ιιβτί:.]
ζ -ι

_ διιι·ειτυπτ νρτιιἔἰιπτιπ 9 φωτ ειιιάιποε όθνοτο.τ , ΡειτοΙτεττε

€ΧΒεαΜ,_εοωΡτΓεττε ωΡάτοττε , (ΣοτιίΒτοττοικΠ1 €οιω

=> :Με ω (ΜΗ Εε11:882π1€ηΠ5-6οτ:ττα ιιωτατι1τΏ ἀἰᾶατυτ11 ΜίιΒ όΜηα

Μ" ""!”""· Φ8Ι|θὸϊᾶἱ0πὶ8ἱΩκτωἱιπειτἱοτ:€ Ρτωε5ΡἰττιιιεὶτινἰοΙειϋὶΙἱτΘττοὶΜ

ἴ€τνετὶ., Ετ εμπει- 9610 πωπω· ΓαυττειτοτέΒΜ- Μετὰ. ίσωτ-;

1'9Π(Η ΦΟΦΠ70ό5τεε ,ζ το ππειεἱε ταΗττιττιιτ -ΐωτιιιε θΧΒΡΩΒΠ£ΙΣ

ΗΒοττει€5 Με €τητω.Ι1 ΟοηίΉτιιτΙουτ Γατιο1τουε , τιτ·116ο-εο!..

Ιε8Ιτιπτ , Με :Νέα “ΜΜΜ , ντΙ ίἱηἔιψιτἰε Ρτι·Γοηο. , τυ]υίζ

©ιιτικμε Πτ όΈτιΙτατ1·ε, αυτ εοικΗτὶοτιᾶε , αυτ Κατω ,. Ματω

€τιπιε αυτ :ιΙΙοε που οτὶυιπὸοε ότ ττττ1εφίοτυιπ ΡιιΒΠετ Ρε

τυπικο ίοεπεΒτοππ 6:66τ€6τιτθε ατα εκττεττο νο1σηττε, οΙοτιιοε

Π: ττπὶε Με τοηόιιεττε , αυτ εοπἀυδτ2.5 ΜΙσετε , αυτ @Με

.ΜΒ1τσ.ττ Ρετιππττωπτ. 56::1 οτιιιιτε ιιίιιτειτὶοε Ιιτιμίωοά1 1τιίτει



ΕΟΟΕΕ8ΠΈ ΟΟΝ$ΤΙΥΝΤΙΕΝ5Ι8. 71%
δ

Με: ιιιειιΓεε άε «Με (Με εεΡεΙΙιιιιε, ιιιιιιιιιιιιιιιι Μια» ·τειιεε

ιιὶε εετει·ο ειιιιιιΠιιιι. Νειιιο Με 2.6ἱ `Γοειιιιε ειιετεειιόιιπι

ό9ιτιοε Ιοεει , νε!ΪΓιιΒ 'Με ειιιιΙο ιιοειιιιι εε εοιιεεά:ιιι.-ίζει

νειιο εοιιι:ιειι·ιιιιι·ι Εεεει·ιιιτ 5 Η Ρετ?οιιιιε εεε εΠτιίιιε:ε 3 Ριιτι:ιιιιω

μα, ειιεΙι1εΡΙΓεοΡι, ΓιιίΡειιίιοιιιε 3 ιιιιιιοτεε νειο Ρει·[ειια:

Βιι€ιι|ιιι·εε , ειιεοιιιιιιιιιιιεετιοιιιη ει;Πε ιιιιιι ειιιτειτι Γεω :Με

ιιιιινειίἰτιιε, ιιιτει·όιε1ι ίειιτειιτι:ιιι·ι ιΡίο1-ε6ιο Γε ΜΜΜ Πι

ν 62ιιιΠιι·οε ε @Με Η Ρετ ιιιειιίετιι ειιιιιιιο ΓιιΠ:ιιιιιετιιιτ ιιιάιιι·ειτο;

τει·ι·ε ιΡΓοι·ιιιιι ειιιιιιιιιιιι ιιι ειε Βάση ιιΒιιο.ι·ιι εοιιιιιιοι·ειιτιιι·,

ειπαμε εεεΙείιειίι:ιεο Γυβ]2©ε2ι1τὶι16€ι·ἀιδὶ0. Οετειιιιιι ΗΙειιει

ίιιει·ιιιτ ι Ρει Τιιοε οι·ιιιιιεε εε ιιιιιιιΓιιιοειι ειιεε!Τιι , οιιιι:ιι Επι

νιιεΒιο εείΒιιιτε , Ρει· εειιΓιιιαιιι εεεΙεΠειΒιεειιι εοιιιΡείεεπι

τω. (ζιιιιιιιηιιειιι` ιιίει·ιιιιι ιιιιιιιιΕεΗι εΙε υΙἰιτἱε , ειπε καει;

,Ρει·ιιιτ , (ειιιΕιιεει·ει ειιΡιεΙΕι ειιιιιιιι·ιτιιτε , νε! «Με ιι: ιιΙτιιιιιι.

πι:ιιιιιεινειιιιτ νοιιιιιι·:ιτε , ι·ιιΒιιοπιιιιιι·ε τειιιτειι ειε ίεΡαιτιιι·ιι.

εεεΙεΠειΡειεο. ιιειιεεετιιι· , ό.οιιεε εΙε υίυι·ιειΡΠε, Ρι·οπε Ειτε!

επωεοωιιι Ρειιιιιιτιιι·; ΡΙειιιιιε Ε: Βειειιι&ιιιιι ΗΜ, ειιιι..

ει” ίειειειιιιιι. εΡε ι·ειιιιιιτιο , ΠΡισ:ίι;ο Εεε , πω: ιιἀι·ιε;ειειιειε

Ρειδιιιτ ιιετιιιιι·ει·ε , νει ειε εΒίειιβειιε Ιοει οτάιιιέιι·ιο”πιιι1:

@με »Με @Με , Πνε τε&οι·ι Ρειι:ι·οειιιιι: , ιιιι14.ιιι αβατο:

ἱιιιΒιτετ, εοι:ιιιι αΙιειιιιΒιιε Με ιιιΒιιιε 6ὶε ιΡ.Γει Ριιτι·σειιιιι:

ιιιιιΒιιε _ ιιιιιειιι οι·ιιιιιιιιιο ιιιειιιι-ο 86 ι·εόιοτί Ρι·εεάι&ιε εεε.

Φίςπεπι ιιιιιΓιιιοάι εοι·ιιιιι ιιοιιιιιιε ΙιεεεεΡιαΓειιτιε εοιιΠιτιιι.

τιοιιιι ειιι&οιιτιπε ιεειΡειε : Μι ειιιοάιΙΙιε Ρωιιιιιε ιτεΕι6

Δεειιιςιιιιι·σ ω: Γεινο ιιΒΙιεο εε Με σιόιιιιιι·ιι ΜΜΜ»

Ξάοιιεει Δε τείιιτιιτιοιιε ιἔειειιὸο. ίἱτ α1ιιτιο. ()'ει:ετιιιιι Πι·εε

εεΡτειι·ιιιιιιιίιιι·ιιι·ιιιιι Πι: ειιιιιιιτιτειε ιιιιιιιιί·εθο.ι ιΠιιιιι ιειιιΡει·

:τι ειιιιτιοιιε Ρι·κάι&ε ειιΡι·ιιι·ιι νοιιιιιιιιε ,εΙιοειιιιι ειιι:ιιιι τα

ειΡιειιε ειιιιιιοιιειιι·, Ιιιιιιιε ΜΜΜ ιιιοάειειιόο.ιιι. ΙΡΓε Με

ΐειειιτεε ι·ιοιιιιιιιιοι·επι ., απατη νιίιΒΙΙιτετει·εόιτ , τιιοάειετιιι·ι

86 ΠΓεειιέΨεεειιτ3 ω Γιιιιίο.6Ηοιιειιι ι·είιιιιιι τειιεπιιι·.Οιιι6

πιει. ειιτειιι ι·ειι€ιοΓοε 86 ω» :μι ιιιο.ιιιΐείΕοε,υίιιιατιοε εστι

τι·ει Ρι·ιείειιιιε Γιιιι&ιοιιιε ΐοι·ιιιιιιιι ει!. εεεΙειιαίειειιιπιιώιιια

@με ειιίἰ Γιιει·ιιιι: ΐεΡιιΙτιιι·ειιιι ,' Ραιιιι: ω Ι..ιιτει·ειιιειιβεοιι

απο τοπιο. ιιΓιιτειιιει Ρι·οιιιιιΙ€ειτα: Μ.τιιιιιιιιει· ΓιιΒιεεει·ε.

ΝιιΙΙιιε ιιιαιιιΐε·ΙΕοι·ιιτε " ιιΙἰιιειιιοιιιιιι ιτειιιιιιιειιιιε ιιιιειΠτ-,

Με εοε ιι‹ἰ εοιιίεΠιοιιειιι ιιιιιιιιττεε , Πνε ιΡΓοιι εΒίσιν:ιιτι

πιά ει: ιιΓιιιιε ι'ατιάεεειιιιε , ω: ε!ε Γειιείειειει:ιάσ 9641



σε, ετΑτστΑεεΝοσοσττε

σ

Γσστσισ νΙ:Ιοσε ΙΞιεσΙτο.τσσι ΡτετΙτεστ , στ ΡτεττσΙττΙτσΙ· , εειισΐ

Ι τΙοσετσ Ιάοσε:Ι.Ισ. ΤείτεισΙεστε. τ1σοσσε ΙσεισΙΕείΙοι·σσπ Μ».

ι·στΙοι·σΙσ σΙΙτει· ίο.6Εσ σοσ νεΙεειστ , Ιω ΓΙστ ΙττΙτο. ΙΡΓο

ν11°Βε Ι

 

Ο Α Ρ ΕΤ Τ Μπιτ

Μ· ο·σσσπυιτέσ εσεΖώσ (ά σασιο:ΜΙε άώΖω.

Ι Εεετ τΙοισστσ ΠοτσΙσΙ ΓισθτΙτσσο , σεεετ στ εσΙσε Ισ

. Εεεε ΓειέΙ:σε εΠ: Ιοεσε εΙσε , ΙΙτ ε.σΙτσε εσΙσ τΙεσΙτει νεσε..

.ιστΙοσε ΡσεΙΙΙεσε δΙτ Ιτειοσε σε! εεεΙείΙσεΙισσπΙΙΙε 8: σε.

59οτσε ΙσΒτείΓσε ,στ Ισ εΙε οσΙετε. £οι1νετίζιτΙο , Βεο @στα ,,

άσΓΡΙεΙεστΙΙ:σε ΡΙειεΙ‹Ισ ,Δ οσα εοσΙΙσετειστεε σοσ ΓοΙσΙσ Ισ..

.πτσίι,τ, ΐεά δε τεΙ:ιεΙστ εοσνεσΙεστεεΙΙτεΙὲσΓσιοτσΙΙἰΙε ΙΠο,

@σο είτ ΙΙΙ ει· οτσσε σοσσεσ :ὶ σο σ!Ισ τι ατο σοσ

ΜΙ εΙστσΙσ ἔοΙσΙσΙΒσε , Ισ οσο, ΓειΙ:3οε ΙΙεΙ·Ι ετεάεστεε ορο:

3τεστ, νΙεΙεΙΙεετ ]εΓσ ΟστΙΙΙΙ ,τ οσΙ ΓΙιΙντπσΙ Γο.εΙεε 0ΡσΙσσε

-Ιἱιστσὲ εεεστΙεεοΙ·σσι , εΧΙΙΙΒΙτΙοσε τενετεστΙτε ΡΙΙ·ΙτσεΙΙΙ

τα :στο Ιειστ , δε οσο‹Ι €εσετει!ΙτεΙ· τωεσω, στ Ισ σοτσΙσε
]είησ 8εσσΠεθ:ειτστ , ίΙσΒσΙΙ ΙΙσ,εσΙειι·Ιτετ Ισ ίε ΙΡΙοε ΙτσΡΙεστ

:εε , Ρτ80ΙΡσ€.€ιστΠ·2ΒασΕστ σΙΙΠΞιτιιτσ[σετεησγΠετΙσ , εστι

610τσεσ σσετσάοεσισ9σε τεεοΙΙτσΙ· , Ηεδτεστ Βεσσε €οτάΙε Μ,

ησσά· εισσ εσ·ρΙτΙε ΙσεΙΙσστΙοσεςτεΠεστστ ,. εττεσσεστστ Ισ

)‹οεΙε ΙΡΙΙε ΙστεστΙεστεεοτάΙΙ-ε Επετο.,ίοΙΙεΙσσΙσ , όενστΙε εισΙ.τ

!ΠΙε οττιτΙοσΙσσεΙστεσσετστ. ΝσΙΙσε Ισ ΙοεΙε εΙΓεΙεΙσ , Ισ ουσ

Ι.Βσε εσσπ·Ραοε ό: οσΙετε "σο, εοσνεσΙττεε!εΒΙ·ει.τΙ , ίεὸΙτΙοε

σεΙσ εκεΙτετ, τ:οσεΙσισετΙοσεΙσ σΙονεειτ,άΦΡέΙΒΜε «πω»

ΙσΙττειτ. ΟεΙΤεστ-ΙσΙΙΙΙΙε _σσΙνετΙΙτο.τσσΙ βείο8Ιετατσσ3 @τεμ

ππσΙΙΒετ εοΙΙΒΙΙεσ,._εοστεστΙοσεεΔ, 8ε σσΒΙΙαι Ρ:ΙΙΙσσιεστεν,

.εεΙΤεστ νεται , 86 σΙσΙτο- έσωσε εστω , δε στοίεισει σοΙΙο.Ι.

ουσ, (ΞεΙΤεστ εοστῖιοσΙειτΙοσεε οσεεΙΙΒετ, Με Ροίὶτεσπο

τ1ιιεεεστσοσε :Ισα τΙΙνΙσσστ στα μπεστ τστοσ.τε; οΗΙεΙσΙσε,

2στ οεΙΙΙοε εΙΙνΙσεε Μει]είτε.τΙε οΒδεσάεσε ,Η σΒΙΡΙΙε στοτίσε

ε1τττε.σεο. ,ζ σε σΒΙ εΠ: ΡεεεατοτσΙσ νεσΙα σοίτσΙσστΙσ , ΙΜ

σεεε:εισόΙ (πω: οεε8.ΙΙο,σστ σεοι·εσεσάσστστ Ρθ002τεΜΞοσπ..

ισΙττεστεε. ΟεΙΤεστ Ισ εεεΙεΓΙΙε _εειτσστοσε εοεσπεσετΙΙε σεεο..

` τσιτΙοσεε,
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τ!ε.τ!οτιεε , δε Ρι·πε!Ρτιε ιιιιιιο!!ιιατιιιιι α:: τω! ειιιιιΓειιιιιιιιιε

τιιτιιιι!τιιε, οιιιιι!ε ιτι ειε ίάειι!ει.τιιιπι !!τεΡ!τιιήιιτ!!ειοι·ιιιιι εοιι.Ϊ

τιιι!είεετ. Νιι!!ο. Π» ειιιιΩι Ρετ Μεσα, ετ!ιιιιιι:ι!ιε ιιιιιιιιιιιε,.

:ιε!τετιιι·. Βιιιτ Μαι ε:ιε!ειτι ὰ !ε!!εοτι1Μεο8τιιτ!_οτιιΒιιε ει!!ειιει.

οωωωι Ισεοτιιπι Επι: Βιειειιιτ Γιωι!ει!! , Γειειετιε!ο. Γιιειόεειιιτ,

ιιιτει·ε!ιέ!ει !1ιήιι8 εειιιοιι!ε αιι&οι·ιτατε εοιιιΡείε:ιιιτ. Λε! !ιοτ:

ιι!ιοε ετιιιιτι ιιι εεε!είὶιει Πε τιισ.8ιε ὰΠὶὸιιοιι , 86 ιιε!Ρι·ιετιι!ΠΞ.

:ΜΒΜ ιε!οιιεοε τ!ετιιιτο.τι ο, 8: τι!!ιι!οιιιιιιιιε Είι·οεε!Ήιε Με

απο εεω!ω-ωω ει: ΓΙιεε!ει!ιτει· Γειιτειιτιεε με ετα ιιιε!!τ!επι

!οειε οιιιιιι 88τεειτ1τ ι·ο!ιοτε Βι·πιιτο.τιε. @οι νει·ο ΡτεειιιιΠω

ιιι!ι!Μτιοιιεε ιιιιιιιιο Ρετιι!ειιιτι εοιιτειιιΓει·ιιιτ , Ρι·εετετ Ρι·οεεΙΖ

Γιιιιι οι·όιιιαι·ιοτιιιιι 86 άετιιιταιιάοι·ιιιπεβ ?Ετ ε!!νιιιεε ιι!τιο

πιο , δε ιιοί!ι·ειε Ροτετιιιιτ ειετιιτιοιι!ειιτι Έστω! ατε ,όοιιεε Γιωτη

εοιιΕε!!! τεειτιιιιιέ ὰ Γιιιι!!!!ιιιε Βι·ιτιο.το ΡτοΡο!!το ε!ε!!!σετεινετ

ι:1ιιτ ιι!ι!!ιιιετε.

  



· ερε.εωεεωφεεω·ωω

@πίεΙΠο.

¦¦οΙΜΜπἰο.

ΒΙμπἱΠΜ .

  

Χ

ω· .

80220Όθ&θ0ΉΌΌδ-ΒΟ

ΔεεΝ~τ1οὲ1Δ~ εΤΑΤΗΤΑ

!Α110ΗιΜοΝΑ5Τεκιι κοτοΜΑεεΝειε 5

εεΑυυοεΝι

Ι.

#“
ν Ν· ΡτἱΜἰε ΙΕιτιιΞτουε φα! οιπισεε ωοπο.εΜ οοιι!Η.:

(ξ τιιτἰ ΙΠΒ·:ι ειΒΒειτωιππ Γεευπάιιπι Κεειι!ειω δ. Μικε

" ε* ΜΗ πιω: σε αυὸἰετὶιπ: ΠΒουττ1 , :εΙὶᾶἱε οττιτιἰΒ11$

" "Με ει€ετιεΠε , απο ΜΒ!! Πε ὸὶνἱηο οΡετὶ Ρι·ι:Ρουεο

@το , :ΜΙ εεεΙεΠιιττι απο άεΒΙτο. τικιτι:Ητε;ε ίεΠωειπ , 86

ειπε τὶπιοτε 86 τενετετιτἰει [)ε1 Μα εεεΙεΠο. Γει·νίο.ιπ 3 δ: ίεειιπ..

ὸιιιπ Κεειψιττι Ρι:ωε€Ρπιτυ 86 ωεό1ωπ 8: Επειτα Ιιοι·ο.ι·ιιιτι

εεηειπεε , 1η1Ρυτ1κειτε σοπτεἱεπτἰ;ε , 8ι πωπω ἀενοτἰοτιε , οβ

ο.ίει·ειιπ: Ι.)εο ετὶίἱεἐιὶΠίΊαιιόὶε Η·ιι&ύπι ΙειΜοτιιττι Γιιοτιιττι.

_' τ Ε

$ἰοἔιιΙΙε ωειπΠΒιιέ ἰἰίιτιοιπειίἙετΙο Με οτττηἰιιω Έπιτι·ωπ

εοΜεΙΕο , ω φωτο ασοεε 8: ΠοεαΠ , Με ε1ικιΙΙΒει: ακα,

ίἔιτΙοιπε =ιεεεάειιπ. -

Ι Ι Ι.

Ρτονἰὸεειτ ει·εο ειΒΒαε σε 1η Ρώπα Βοωἱιτἰεο. τπειαΠε θα:

Ροι·ἰ δ: 88.τ1€ωτή Ποτιπἱώ τιοΠτὶ]εΓιι ΟΙιτἱΓΗ εοτυππιο1εεω::

9ιιοό. Η ει!ηιω ε!ε σειι1Γει ειΙὶεΙυἰε όιικει·π ειΒΜηετιόιιω , εαπ

Γεω εἐ , νεΙ Ρτἱοτί , Γεω ΡΦοὶτεπτἰ2τἱἱε ειΒ ειΒΒετε ὸεΡιιτετὶε

11οτ1 ὸ11ΐεταιπ ΙτιτΙππιτε , ιιτ εμε ῇιιὸἰεΙο νε! σ.ΒΒΙοεατ , νεΙ ω

εοιπωιιωοτιεω ειεεεεΙατ.

Ι ν.

Κἰεοι· ὸΞΓεἱΡΙἰΠεε Γει·νετιιι· ω εαΡἰτυΙο , ίΠεητΙιωπ Μ εεεΙε.

Πο. , πι ειει1Π:το , Μ :είεθ:οτω , 1η ὸοτωὶτο:ἰο τειαεειωι·:

Ρε::ι·δ:1 ε:ειοΓἔ:εΠ`οτ1Όιιε Γεειιπάιιοι Πειτιιτο. 1°θει1Ι2Π8. ΠΠΡο·ς

που @ο ε ε
δ
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. γ. `

ΟιππιπἰΒι:ε ειυτεπτ Μ :εΙ1Βὶοιπεω ἰηει·εόἰ νοΙειπ1Βιιε ΒΧΡο- ΝαΞεχ

φωτ @μπε 86 τΡωωιω Με τιτἱει , Γ6Η166τ οΒοόΜΜει,

εοπτωοιπω , Με ΡτοΡτἱο ν;κ;ει·ε.

Ι.

(Β1°β2. Μ8ι·Επι1ππ νει·ο 86_ε8ι·εΠ`ιτω ηονΞτίοι·ιιιικι εμ1οάΒ.ε.

Ζώα σουίΗτιιπ οΒΓετνεεω·. Αἀρπἰττ€ι1ὁὶε 11ονέτΠε Ρι·εεεΙΙοοιμ
τω· άστα 86 αΓΡει·5. ε 86 εΠάεπι :ιάωΗΠε Ιε8ο.τιιι· 86 €ΧΡο112.- Π

τω· Κ68ι113. τα· Ια πωσ ΡτοΒειτἰουἱε , @ΜΒ ὰ Β. ΒετκτάΙ

66ο εοτιίϊἱτιιτἰε : 86 ηονἰτἱὶε Πάε:Πε ά0Ριιτετι1ι· ΙηΠ:1τιιτοι·β 86

ιιιιΠε εἰε οπιπὶοο όοι16ο Ρτοί:6$ ΐιι€τιοτ αάωΞοώι·ειτ1ο @πμ

πιπτειι:ιιι·.

ν Ι Ι.

Οοα1ΡΙετσ 81-80 Ρι·οΕπιτ1οωε :πωσ , τιονἱΕἱἰ ΜΜΜ ΡωΡεΕ

Βοηεπι @εποε 86ΒεηεὸὶέὶΙοιπεω τεε3Ρω.τιτ: φοά Η Γει6:α·σ

ποΙυετἱπτ , πω:: τεεεάο.ιπ.

έ ν Ι Ι Ι.

-Νι1Πι18 εκατο φ εετειτΙε Για πωπω οέΕεινιιω ὁεοἱιπιππ _

Δου ει:5Βει·π :ιἀτπἱττ2τιιτ › Με «Η :;Ι1Ι:›ιιε εὸωἰκτειπϋε ιιΙΙσ. 6

Ρει·ιτιἑΙΙἰο Παω

ά : ΙΧ. Β
Ρτἱοτατυμε , όετειο:ιτι1ε , ρτα:ΡοΠτ:ι.ττετ ,Δ 86 απατα οπτι16ε ΒΜβοϊκ

εὸωὶπὶίὶτειτὶοπεε 8τωε 86 ειΒίςιιε ΜΗ». νοικιΙΙ:6ιτο δ6 Ροᾶ!ο.°Ι*'α"Μ

Δε, ικα ΠΜ ὁὶΪ€τ€τἱ5 86 Βοοὶ; Ρει·ίοΜε 111οι1ε16:Με σουίοι·ο.η

απ. Ετ Ρτἱοι·ειτιιε σουνεπτυο.Ιεε πωσ :ΠΠ ίἑιεεπὶοτὶΒιιε οσοι..

ιπ1ττειιιτιιτ ε νά το.ΗΒιιε (ΙΜ ὶΠΗει ειιππιπππ Ρι·ςπιονεαπωι·: €Ιι1οό.

@Ιοί-κα ειωπιπι Ρτοπιοτι ποπ ΐικι·ιο6 , Ρι·φτετμττ16ιππιττεπτ;

δι :μπε εικοσι ΙΙ10118.ΟΙ1118 ρω Βιιμώπωι Μι υιά όεάέπε

νεΙ τ0ττ1ὶίἶΠ€ 1ιπνειπτιιε ωωτ 5 Πωοιπεαιε Μ; απο: 86 εἴ

56: ο :απο ατιιονεο.τιιτ . 86 πι:ιτκ1ι1ειπτ Μ οτὸἱ11θ ἰΡΓο άΙΒΜ. Δ

22.τ€ττι ΙιειΒεειτ νεΙ αὸωἰιιἰΙὶτειτΙοιιεττι. ΑΒΒειωιιπεκπ 9ιιΞ και

άΜεκπ , ταος1ιιο.πι ΗΜο11Μει:;(Ριωἱετιιτ.

8Ι φω :1ι168ττ1 μ:: ωτει·νειπιιπι ίξ€ιιΪετἱι1ω Ρε:!ὸιιει·υτπ~
τοππωπα ΗΜ οΒ86Ηθ11τΠΙΠ νεΙ Ρι·1οι·ο.τιπιπ άφοίαιη Ποπ Η

1Πμπι οΒτωεειι: ; Γεά Με 61Ηι1Π1 ὶτιΒ·ε ειιιπιιππ. Β ν

-! Χ Ι. “ · _

Ρ:ὶοι·ατιιιιω εσιπνειπιιο.ΙΙαπι 6111ο6Ι11€ Μαΐ, ποπ εΙ6Μ

6 · υ η
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ωαι·πιιι· Πεκ ΓατἱοικιΒΙΙΙ ι:ειιιΓει. Νεο πω” Ρτίοτ Ιἰττ€τε1ε αρη

εεωατωΠι5 Ιιε.Βοο.τ ηι1οά :Με ίσο Ρτἱοτετι1 νε! άε @κι ΟΒε_

[ΜΜΜ ποια ἀεΙπαεαιτιονε:Ι : ι1ιι:ε··Π οΒτ€ειτει-ἴιιε:ἱτ , Π: @ή
επεωΙΡίο @τα β ὶ · 4

Χ Ι Ι.

ΒΕΠεεεωΙΗΜ ΙΠιιό παμε όίΠτί&Η11 ὶτιὶπἱΒ€τπυε πε ηιύε πποηεισβω

μ>Μππωε. ΡΙιιτεε Με Με ειΒΒατὶεενΗ Ρτὶοτειτυε5 ν€Ι ειΒΒα:Μππ δ: βίο.

ι·ειτυπι , σα: Μι ΡΙιιι·ϊΙουε. πωω.&ετΙΙε πιοικιεΙππιππ 5·8ε ςιιΙ ω

ττιἰτιΞΡει·ετὶοτ:Θω ΒαΒα ἱη ειΒΒειτἱε. εΧτστὶιιε 3 τιμη εε-παὶΙεω

11ειΒεειτ , ι1ἰίἰ ί:οττε ἱιπ€τἱοτὶ ειὁιπἱηἱίΪτετὶουὶ ίἱτ ειππισκει 5 κκε

1η ειΠε1ιιο τίοτατιι ιιηι.ιε Γοιιιε πτιοτιει€Βιιε εοππτωτετιιτ , Γεά

@Η Ηιπ_ίο με εΠ; τω” τποιπει::1ιιιε :ιά]ιιυ8εεω· 3 αυτ Γοείί

7ΐυρέι·Ιιιε Ιο€ἱΪι1ΡΡθτ8Ι1Ε ΒιειΠτετεε; αΠος1ιιώ τ8νοεοτυχ εκἱ

οΙειιιΙΙτιπη , ΡτονίΓο πωπω ‹Ιε ΓαειιΙτιΜΜε-αςοΙεΠεε ειΙΙεϋἰΓα..

£€τά0τί, τισ ὸεβ1τΙε φβίο«1ιιϋε άοίι·ειικ!ε·τιιι·.

' 3ΧΙ 1 Ι. ν

ίἶιιω πικαπ @Με ΜΙἰὶνειιτι Με Ρτα:ΡοΗτι1το.πωνεΙ ειιτΑπι

ο.ΙΙε1ιιοτικτι ι·εά1τιιιιω ο.Ηειι1 άε ίι·ειττ1Βιιε εοωττι5ττετονοΙυε.

Μ: , δι·ιπαιτι απο ἰΡΪο ποιπΈαείειτ , σα: ΡΙ€εἰοε ειΒ 5Ρΐο το.

° _.ΠΡάο.τ , ν€Ιῖ¦τ€ςμἱτα:: δ: αΒΒο.ε ὸἱίἘτἱέἙ€ ΡτωεἐΡἰ:ιτ Με ΗΜ 1η

:ιάτπωΙΈι·ατΙοηε οοιπθἱτιιτὶ Έιισήιιτ, Πασά ηειπάιπτω €ο11ση

τΙειπ , νεΙωΙιπιπιπὶαω Γο.σΙειιπτ , Με: @Πεκ αυτ εκειέΗοωΒιιε

ἱτιάοΒὶτΙε οΡΡ:ὶτιπ:ιι·ιτ , σα: αω·Ξυε νεαΜης@<€€τωωιιω ,

μα: εοιιτι·ο.άιπε Ϊειεὶατ1τ ΞηΒοηείϊοε.

Χ Ι ν.

5°Β=ἀἰ°ιπωἱἰ ·Βο ΡτἰοτἱΒι1ε , οΒεά1εω:Ιο.ι·ΙΞε 8: ιτιοηει6Με τοιπΡοιτεΙεω

ΜΒΜ· Δἀιπὶηἰίὶτειτὶοιπ-εω !ιειΒοπ;1Βιιε , ΒειἰΙΙὶνἰε ίου Ρι·εεροΠτΞε ἰ;ι

5ηΠι·πιάτατε φαιά άεουττιΒειπ1Με Πειτιιϊωιιε, οι: 2ιεΙω1ι:ΗΜ·α_

=τἱοη€ε ί·ι1ε.ε!,~8: ιιισίνει·Γα φα Μουτ, ό0 3ΡΠε ΐαάει τειτἱοπς,

Με αποτο" ε:οΜΗΠοηε-Ρεεενω , 'ι·εϋΒηεητ 8; :ΜΒΒιπειπτ αΒΒειτί.

Δ Χ ν.

@Με 'ΗΜ (Μαι φω1εωτοωω1Βοτυω 8ε ΒαΒἰτιιε.Ρτε€€ἱΡὶτπι18 οΒΓει·..

νικά , ιιτ οιτπι€ε πιοιπο.οΜ 1ιειΒοσ.ιπτ νεΠΘε εὶ€ απο νΘίΗετὶο;

δε. εοττι€ΓΠοη1Βιιε φωτ Ρα· οο.π1€τει8·Βιετί Γοὶειπ Ρ€ηὶτυε·ὶη

τ62τάίθ:όε ,Απ 11:10 :εἴοδτοτὶο , εΙο-ιωει σο ιιἰτιο.,8ε ικ1ο Ρως,

εΙε ιιιιο Ροτιι :οειιΙειτἱτει· ωΒΩωΠω‹. δει να ΕΙισειιιτΞο. εμε ω

ττκηοι·επι π1επί-ειτο ὸείετι·ἰ £οπἶι1θνὶτ, :ΠΠ Έστω Ια 1ιιίἰμιιὶ..

ιο:1ο , νεΙ Γοοι·ίιιωμιω ει!.;Βο.τε οοπια!ως.



?ΜΟΝΑδΤΕΚϊΤ δ. ΑΙΠΒΟ·Ε·ΝΙ. :θα

Χ ν Ι.

ΆαΙεΙΙΒαε δεΡτεαπΒτΙε αΓααε π! εαΡατ αα8άτει€είΙΜαε Γε- 1εΙααΙ11Μ

τααεΙααπ Χε8αΙειτα 5.ΒεαεόΙ&Ι ι·είΙεΙ:ιαται· απ! Νοααα·ι 3 8;

Ια ΜΙΒ τεταεοτΙΒα5 Γεεααάιιω εειαάεαι ΚεΒαΙειτα ά εο απο

ΙΙει·ειαπΙαε εΙ οι·ατα ααοα εΙείει·ΙΒΙτ ΚεξααΙο. ε δ: οτεΙΙαε1τΙε

·ΡΙεταατΙΙε , ΙΙ ααειαΙΙο εο.ε ΜτΙ εοτ18:Ι8ετΙτ, Με εοατεατΙ: αεε

αΙΙααΙε εΙΒο 8: αστα εΙεΙΙεατΙοτα Ρο.ι·:ιι·Ι νε! ε!είετι·Ι ίαεΙεια,

νε! Ι·εεΙΡΙειτ ΡΙ·εείεατειτα 5 Μ! ααΙάΤΙά Ρι·:είεατο.τατα Μετα:

εοκιαπ εο ααΙ εοανεαταΙ Ρι·:κεΙΙ , είεαπατ , 8ε ΙΡΓε ταΗεει·

ΡτονΙεΙεειτ , Με εΙε αιΙΙΙε ΡίττειατΙΙ5 ααα! ΙΙΙοιααπ εοαί:οπεε '

αειται·ειια , σ.1αΙ ε!εΙΙαιεΙ νε! όεΒΙΙεε εοαπαοόε 6οααπααΙΒαε

τ:ΙΙ:Ιε αεί ααα ΡοΠαατ.

ω»!

Χ ν Ι Ι.

Ια ι·εΙτε&οτΙο ά ΙαίΙααΙεωΙο εγΡΙΙΙε ειι·8εατεΙε νε! ειαι·εΙε,

Γεα ετΙακα ΡειΙετα ΠΜ εΙΙ·εα!αια ατΒεατεατα νεΙ αατεαα1 Μ

ΒεατΙΒαε αοα ατο.ατατ >: απο :οαατα _ αεε εαΙι:εΠατα ειπα στ..

επειτα ααα νεΙ ατ8εατΙ αείεΙ·τε ΙΙεΙτατα α αιΙΙεαΙ νεΙ ΙΙειΒετε.

Χ ν Ι Ι Ι.

Ια ΙαίΙτταΙτοΙΙο αατετα ααΠαε αιι·αεε εοαπεόειτ , αΙΙΙ απο· @Μαι

· «Μακ νεΙ εσανετία8 , ε1αΙ ΙαΠΙ·απαε ΓαεΙΙε . εαπ ΡτοΡΕετ αε

·ΙΙΙΙΙτατετα εοι·Ροι·Ιε αεΙ Ιααι·πατοτΙακα καΙΠ-αε.

Μ Χ Ι Χ.

ΝαΠαε Ιαοαειεααε Ια ααοςαττα:1αε Ιοεο , Με Ια όοαπο Μ:

οτΙ:ΙΙΙΙΙε , Με εΧται , εε.ταεε εοιαεε!ειε , αΙΙΙ Γεεααααταααοά_Ια

·ΚεεέιιΙα εοατΙαεται·. Παω αατεα1 εαι·αΙατα τεί:ε&Ιοαεε , ααα;

~ΙἔιαΙε Ια ααΙΒαΓαειαι αποαείϊετΙΙε εοαΓαενει·αατ -ΩεττΙ5 κα»

-·ΡοτΙΒαε ΙαιόΕεααε εΙΙΙΙΙΒει·Ι , ΡεαΙταε ΙααΙΒετααε: 8εΙΙεατ Ια..

τετάΙεΙτααε αΓακα εειταΙακα, Ιτο._Βιείειτατω οΙε ααα εαι·αΙΒαε

αεαεαειτααε.

ΧΧ. ”

δΙ(1αΙε εοταεαει·ε εειι·αεε εοατι·α ρι·αεεΙΙάο. Γ·:α:ΓαταΡίει·Ιε

·ίεταεΙ νεΙ εταιαπ Γεεααόο5 τΕΖαΙ2.τΙ ΓαΒΙαεεατ ΙΓεΙΡΙΙαεε; ΙΙ

-τεττΙο, ααειΙ·τα 8είεΙκα @τα ΡτοΧΙταΙε Ια μια 8: “με Μα

Δα. @αρα ΙΙ Ια εοαΓαεεαάΙαεια αακετΙτ 5 ΙΙΙΒΙει€εατ @Με

σωμα. ΑΒΒ:ιε νει·ο ΙΙ ΙΙΙ-ασε αεΙΙααει·Ιτ, ΓεεααεΙα , ηααπε 8:

>[εκτα. ΕετΙει ΠεΙα ΡειαεΒε εφε. εοατεαταε. δ! 2ατεΠΙ ΪΠ 00Π- ώ ”

·ΓαεταεΙΙαετα θακεΙΙτ,αεε ταοαἱταε ὰ όΙοεεΐειαο νε! νΙΠτειτο-:

ζα·ΙΒαε, εοα:Ιεεεε ΓενοΙαει·Ιτ Β ειὸιαΙαΙΙΙ::α:Ιοαε Ρ:Ινεται·,
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` Χ Χ Ι. Α.

αεω.ε. Ιιπαι·τα!ε εατεπα Γι·ειτι·!!σαε. Ια ε!εωα , 5η !ε&!ε . α! Γεια!

τοτ!Βαε , δε Με αεεεΙΤειι·Ι!ε Γεεααε!ατα ααα!. εοι·ατα ι·εειαιι·ιε

!α!!τττ1ίτειε , ΒΔ εσιπ!αετατ αι Κεεα!ει , Ρω!Ρ!ω..$ ο!υΓετνειει, .

δε Ρτονὶἀει·ἰ :δε α: Με οπτα!Βαε ί!!αθι·ταο.ι·Ιαε !ανεαταε ?ασκ

ίαερίαε , Ρετ· ΡτοΡι·!ατα σ.ΒΒαι:ετα , νε! Ρτ!οτετα , α!ο!σεε νε!

μα» Ρε: ν1Πεατοι·εε , εαπ! α! !οεαπι αεεε!!εκια: , Ροεαιι Ρα
α1ειαται· εοαά!ΒΜ.. ' Δ '

. Χ Χ Ι ϊ. α
ΗΜ Ι!!αά οΒίει·νεα·! Ρι·:εε!Ρ!τααε ατε ε!ε νεί!:!τατεατΞε 8ε εο.!ε!ει-!

πιειπ!ε οτε!!ηατ!ε τεκαΡοτε εοπ8τι1ο ρι·ονα!εειτατ απο αποπει- ε

ε!αε φαω εοανει·Πε , 8ε πε μεμε: Με ε!ετα: Μπα! μου

Με. ά!ί!:τ!θ;ίαε Ρι·οΒ!!:εττιαε.

ε” Χ Χ Ι Ι Ι. _

Μοοεε!ι! εοτατααα!!3αε !αε!ιιταεατ!ε Π: ε!ο.αί!ι·ο πο. ΐοτ!ετ“

εκεαιπεε !ιοαεί!ε Γε !αι!·.›εειαε , εεε !Πεεε...α Με εαεα!!2. , ι

86 !ιει!ατιι τεἔα!ειτὶ , αεε εειΡΡειια !ια!3εειατ εο!οτεταττ1 , σε!! < ι

ειπα Με. πωπω ι·εεα!ειι·1 δι !!1Π1Ρτιιο!ει , νε! ε!ο.νοι·ατα οτ

11ετιι ε!εεοι·ε1τει ΐαΡει·Παο ει!!ε1αἰε εεΙαἰτειτε Ρτεείαιαατ. (Βιμ

απ! όεεια::.ιτο. νε! αεωεεατατει ποπ ωεεω α ίεκτεται·ε.

Θ!! οι·πεταττ! !α ΐτα:α!ε Ρτοτίἱιε ειπποτε. , αει: ε!ατοτ!ιεε!ε ε!!εί.

τοε ε!!!Βα&!ε , αεε οετε!ε το!!τε!τ!ε αα!ε αταται·.

ΧΧ 1 ν. _

Να!!αε ε! εΙαοεαπηαε !οεο ατειται· ται·αε!ε νε! εοοΡεττα

1°!!ε ‹!ε !›αι·αετο. νε! Με» Με.) εο!οτειτο , νε! ε!!!!)υ8 δων
Πε!ε , νε! !!τιε!ε εειπα1Π!ε , νε! !απεειιτατα!πιε , α! νε!!Μ αστε Π

παω: δ: ε!αέΗ Παπ Ια Κεεα!ο. εοατἱαετατ , Με νε!!θε Μα”

!αι!πεο.α: πατε νε! τεττο.

Χ Χ ν.

Να!!ι18 Ρτἰοτ ε!ααί!π·ει!!ε νε! ει!ἱαε παοααεΒαε αιταει·επτ,;.

φαω, ίεια·α!!ετα , !κιι·αεΠαπι ει» ειρΡτοΡτΞετ , νε! ε!ε ε!ε

εοτ1τετ1ε!ετ5 ω! Η νε! επ αι!!!ωτε νε! ε:: αεεεί!!ωτε αφου'

τεειτ ειπα εκ1ι·ε ..Ρετ Μαι!! αα! μπε!! τα αεεε!Γο.ταε μονα..

:Μπακ ε1ε!ετα,. · -

° Χ Χ ν Ι. ε -

Νατασα» ΡτεεεΙΡ!ιααε ἱηίἱιρετ ατ οπιαεε ει!ψατεε δε ρτ!οι·εε εοπί!!!σ

οτααέατα Π·ατι·ατα α!!σι15 ι·ειείαατ νε!τα:.ι!οτ!ε.86 θ.ιαοτ!ε μια

τα! 5αίετατα , εατα αε!εαεΒιπι·είΈ ταατιιαπι νε! ια!αοι·ειαε!απτε



ΜοΝΑε·ι·ειιιιε.ΑυοοΕΝι. μ”

Ιω:: ιτε. Γειει;ιιιτ , εισαι οπιιιιΒιιε Πειιιαιτ φωτο. Γιιιιιπιει , ω.

Ειπε αεόιτοι·ιΒιιε , ηιιιΒιιε εοτιόιτιοιιΠοιι5 86 ςιιὶΒιιε Μπι άιτ..

Βαιτιιτ , δ: ιιι ειιιοε ιιιὶιε ιιιιιτιιιιιιι ίἱτ τοιινει·Γιιτιι 3 86 ιιτ άο

ιιιοι·ιιιιι θεια” εει·τιιιε ΙιαΒεατιιι· _ ΠιιειιΙιε ττιΒιι; τιι:τιθΒιι; σο.

Μπι ειιιΒιιτο Γεω Ριιοω_ Η Μ ιιοιι εί`ι @Με , δ: ΙΕιιιοι·ιΒιιε,

τεάε!ειιτ οίδι:ιο.Ιοε άι: Με οΗὶειἰε πιτιοιιειιι, οοιιιΡιιτο.τιοιιοπι

:ιε οπιιιιΒιιε ει:ΡειιΠε 86 ι·εοεμιε θάεΙιτει· ίαοιειιτσε.

Χ Χ ν Ι Ι.

ΑΒΒειτ€ε δε τἱοτεεβιε ιη “πιο ιιι ΟειΙειιάιε ()&οβι·ιε ω!

16&ιε ειιιιιιιε ι·ιιέΗΒιιε , 86(:ειΙ:τιόιε ΑΡι·ιΙιε ίιο.τιιπι όοπιιιε
τ Με ιο αιΡιτιιΙο νεΙ εοτ8.ιιι Γειιιοι·ιΒιιε να! ετιειιτι εοι·ειιιι Μ.

τ:ιτοι·ιΒιιε , ειιιιι νειιετιιιτ , ιιιιιιιιίοΠ:ειιτ. ΑΒΒιιε @και , νε!

μια , Γειι Ρω:ΡοΠτιιε ?ιι ω Ρτεια;Ιι6Ηε ι·ειειοειιιιιε μανια «Με.

Μαι Πι ιεΠ`οιιιιι: Γεω ιιι€ιπθτ ειΒ ωιιιιιιιίιι·ειτιοιιο παπιΡ ι . ι . ι

οΙπιιιετ Ρειιιτιιε τεΡεΙΙειτιιι·. -

Χ Χ ν Ι Ϊ Ι.

ει πιο ειΒΒ:ιε νεΙ μια· Με εοιιίθτιΓιι 4:οτινειιτιιε Επι σαι.

τι·ειιις:ι·ιτ πιιιτιιιιιιι , τιστι τειιοειτιιι· ιτιοιιειΠει·ιιιιιι ιιιΠ ηι181πιιτι1

Ρι·οΒ:ιτιιττι Βιετιι: ιιι ιιτιΙιωτειτι ιτιοκιειΠοι·ιι ΜΙΚ οοιινειίιιτιι.

ΧΧΙΧ.

ΛΙίαιαιϊσΝιιΠιιε φαμε ειΒΒ:ιε νΘΙ Ριιοι· Ριιοι·ιιτιιιπ , αυτ: ειση

6:ιιιειτιι , ΡοιιΠοιιετιι, αυτ Ρι·:εΒειιάαπι τιιοιιειοΙιο.Ιετιι Ρει·Γοιιιε Μ”

ΒεειιΙ:ιιιΒιιε άοι·ιαι·ε ειιόεειτ. ΡοΠΗΒοιι€πι πιο ιιιιΙΙειιιι γαι

ό:: _ νεΙ οοιιιιτιιιτε:, Με ειΙιειιει: , :ΠΠ ιιι αιΠΒιιε ὰ μια:

ι:οιιεεΙΠε , ικα 8: «Μια ι ΜΙ Γεια ε.Ιιειιιιτιοιι€τι1 ΕΜ Ρετιιτιιε

ιιιτ8τόι&:ιττι. · ν ι

Τ ι _ Χ Χ Χ. Χ .

Μοιιο.ειιι Ρτοι:ιι·ιατιι·ιι ειιεοτιιπιιιιιἰεειιτιιτ 2°ιβ Θω92ϊἰΒΝ$ ΉοΡωπϋ

(Με, 8ι Η ω Πιοττ€ Ρι·οι:τιεται·ιιιε ιιινοτιτιι; Μιας, εεεΙεΠα

Μαι αιται.Ε ΗιΡυ!τιιι:ι. ΝιιΠιιε :ιιιτειιι·Ρτοι·Γιιε ω Ρι·ο οίδ

Δ:ιο ΕΜ εοπτιιιιιΙΤο εκατο κά! εΙανεπι Με: Ιιεειιτιο. 81ιΒ:ιτιε

ΒειΙ:αιτι δ: ηιιοτιειι(€ιιιιηιι€ ειΒΒ2.ε Ρεπιειιτ , εΙεινιε ειάςιιι

-τι·ειάειέιιι· 5 ει Η Μάι· Ιιειβει: , ετο ὶΡί`ο ΡιιοΡι·ιαειτιιιε τομι

τ€τιιτ.

- Χ Χ Χ Ι. ι ι .κ

ΕΧεοττιπιιιιιιωτιοιιιε Γειιτειιιιιιιιι ιιι Ρι·ορι·ιεται·ιοε 82 €οιιΕ

ἰτετοτεε ειιιΕπιε ΓοιιιεΙ ιη Μισο η ίειΙιεει: ιιι ΜΜΜ Ρ2-Μ2ΠΠΠ

οΙεκτιιιιι:ει· ιιι ω.ΡιωΙο Ρωιικιιιιι : 8ίΠ Ροίὶ εὶΪἰ€1ϋἰ$ῖΠνΪῖΠῖϋ$
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Ειι::ιτ Ιιαο:ι·: ΡτοΡτὶυττι , ΒαΙΙιναιτι , Η απατα ΜΒ:: , απιιτ:ατ ,=

τι:: ιιιίτα αιιτιιιιιι :οι :Πα :οπιιιιιττατιιι· , τι:: πιο: :Μι :τα

Ρ:ιο ι·:Πιτιιτο , 8: Ρ:ι·αέτα Ρο:ιιιτ:ιι:ια :οιιιο:τ:ιιτι; ΑΙ›Βαε

:οι Γ:ι:τιτ:ι· :το τιιιτιι :οιι::Π::ιτ ιιιοιια:Ιιο ν:Ι Εισαι:: :οτι-

Γ:ιιΓ:ι·ι:, Γιιίο:ιι πω· α:ὶ ::τιιΡιιε.

Χ Χ Χ Ι Ι.

Ρ:οΡι·ιιιπι αιιτ:ιτι ια::11ιειωοα Γ::ιιιιάιιιιι Β. Β:ιι:οι&ι Κε

8ιι!αιιι , Η κι:: :οτιιττιο:Ιατοπι , τι:: Ιο:ατιιτιι , ιι:: :ι:ΡοΠτιιιιι

αΙιοιιια οιιιιιιτιο ττιοκια:Ιιιιε ν:Ι :οιιν::Γιια :ιοτιιιτι: Γτιο τω

Ριατ, ιι:: 8: ιιιο:ιαΡ:::ιι :ιοιιιιτι:, ω: ο: αΒΒατἰε ν:Ι :οιι..

ν:τιτιιε Π::ιι:ια ΓΡ::ια!ι , Γ:ά τι:€ Μιιτι1ιιΠι :Μα ιΙΙαπι φα".

Μαΐ: «μαπα τιιοι1::ατατιι :αιτα:ι νοΙτιιιιιιε Ρ:::·αΡιτιιΙ:ιτιι

δ: α α::τιι;

" Χ Χ Χ Ι ιΙΙ.

Ιοί: αιι::ιτι αΒΒαε ει:: ΠιιΒιιΙιε μου: εώς:: οΡιιε ω::Β πο: Η: ::Γοι=ιατιιττι α:::Ρτιο ,. Γ:ο ιοΒ:ιτιιτατοπι :οιιίι.

:πιο Ιια :ατιιι·.

- Χ Χ Χ Ι ν. ›

`ΙΜΜοΒἱΙ¦=8ζ ΙΠιι:Ι όίίτι·ιέτ: Ρι·α::ιΡιτιιιια , τι: οι:: αΒΒαα :οτιίαιιΒιιιιι:σ

Ψ°ΡἰΜ Ν· Πιο :ματι ιτιπιιοΒιΙια :::Ι:Πα: Για :οτι::οατ , κι:: :τιαιπ

τω: τ1011-ά2.ι1· __ . . . . . . _ .

α, τιιοοι!ια ἀοιι:τ, ιιιίἰ αΙιοιιιο ιιιοτιι:ιιιιι ι·ιοπιιιι: :Ι::τιιοθηια:

Ιαι·αιατιιι·. Ε: οι: α: ιιιιιιιοΒιΙΙΒιιε :οτιτι·αι:: ἐ:ε:ίἱιττιΓ:ι·ἱ:,,

:το :ατι:ιιι αττιον:ατιι:α :::Ι:Πα: Ρ:ιοτιοιιε δ: ο :ιαΙιοιια, Ε

:σε ταΙια :οτιιτιιιΠΠ: :οιιίτιτ:τιτ , α: αόιιιιιιιΡττα:ιοιι: Ρτοι·..

Γ:: απιο:Ιε , 8: αι:: μοι:: Εισαι:: τιιιαΙι:αε :ιτ:8:ι·ιτ μη:

τετ . Ριιιιι:ιιόιε.

Χ Χ αν;

Μιι15:α:α: (.Παιιίτι·ι , τ:ἴ:ἀοι·ὶἰ , άοι·ττιιτο:ιι , 8::Ιιοτι , οιιαιιάδ :αιι.:

227€,'::':0,2: :ατιιι· οθι:ιιιιιι, :ιιΡτο:Πα ::ττιε :οιιιτιιιττατιιι· Ρ:ι·ίοιιιε, 8: τιιιΠα

τω”. πιιιΙι:ι· Ρ:ι·ιιιιττατιιτ ιατι·ατ: ΡΓααιαα Ιο:α , πο:: :Ιιοι·ιιιιι

οιιαιιάο :ατιτα:ιιι· ιοιό:κιι , ω: Γο:τ: ιιι :οιιΓ:::α:ιοιιιΒιια 8:

ιτιοιιΙε:ιιτιια -ιιιίατιιιιι :::Ι:Παι·ιιπι, 8: :Έβο ΡωκιΡα1ι ἰΡίἰιια

:::Ι:Παα, δ: :ιτ:οιιιιε ττιοττι:οτιιττι αΠοιιαα ιιιιιΠ:ι·:ε τι:: :Ιατια

ί:ι·ιιιιι ν:Ι :Ιιοι·ιιιιι τ:αιιίἰ:: :οιιτιιι€ατ : α:: τι: ιιοΒιΙιΒιια

ου:: Ραέ:ιοι·ι: Πιο: ιιιοιιαΠ:ι·ιϊ , :Η :Με ιιοΒι ιΒιια, οιιιΒιι:

Η:: :πιο Γ:ατιοαΙο τι:: ΕΜΠ: ιτι:ι·οι:ιια ά:ιι:Βαι·ϊ,8: :5Γ:Ι:ιιι

ω:: :ιοι·ια δ: ::τιιΡο:ιΒιιε Ρο::ι·ἱ: ιιι€τ:Πιιε α: αΒΒατ: ν::

οπο:: :οτι::αι , 8: Μ:: ιπάι118:ιιτύ; Μ:: :σε ατα: Ε::

.ΜΒ
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ΐοιπιε Μ: ΑΡοβιο!ιω 5εεΙε εοιιεεΙΠε νε! ετιιιιτι εοιιεεάειι6ιιι_

`φιοε!ι Η εοιπτει ΡταΪιπιιΡτιιιιι Ηιει·ιτ 5 οθῖειεΙιε Ρει· (3ι1]η8

οΡιιιιιιι ιιιιιΙιει· ιι·ιττεινειιτ , ειΒΒειε φαμε νε! μα” Η 1ιοε

ίἰει·1 ιιιειιισΙενει:ιτ , Ρι·ο ειιιο.Ιιβετ νιεε ω μπε δ: αιμα μι”,

Με ιειιιιιετ.

Χ Χ Χ ν Ι.

ΑΒΒιιτει νεΙ Ει·ιοιεε Η ιεινιειιτει ξεειιιιι ΙιιιΒιιετιιιι: ειιιιιι. ειιιιωι π..

τιιιιτεε ‹ὶε ΡτοΡτ12 νεΙ εοιιτιιιιιει. ΓειιιιιΙιιι, ιιοιι ιιιΙῖ ιιιιιιιιι·οε ω”

|ιει!σειιιιτ 8: Ιιοιτιείὶοε , δ( ιιι Μπι" τιοι1·ι2.ί-είνο.

Χ Χ Χ ν Ι Ι. '

νοΙιιιιιιιε ειιιοι:ιιιε 8: ιιιειιιόειιιιιι8 Μ Φ ςιιο!ιβει: ι·ιιοικιίΕε. ΗαΡιωιιιι..

πιο νεΙ Ριιοτο.ιιι ειΒΒιιε νει Ρ:1οιι,ιιιιι: ιΡω εεΠΞιιιιιδιιε, Μ.

τετοια ιιιιι Ρι·ο τετιιΡοι·ε Ηιει·ιιιτ,ίεειιιιόιιιιι ΡοΠἰὸἱΙιτατειιιιω..

εοτιιιιι ΒοΓΡιτο.Ιιτ:ιτειιι οιιόιτιειιτ ω ε!εειτιοίγιιειε Ειειειιάειε

€εττο Ι:ΒΙΠΡοτε : ΙιοΓΡιτιο ω! ι·εειΡιειιιιοε ριιιιΡει·ει, 8: “Με

]:ιοΐ Κα, 8ε·πιιιιιΠ:το ἱὸοιιεο επι ειε άείει·νισ.τ άθΡη:αι·ο:

δ: ιο.Ιιι:ιιι Ρει·ίοιιιε τεΙὶἔἰοίἔε οΓΡιτιιιιτι ιιεἔετιιπι Μπιτ.

:μι ΕιοΓΡιτιο τσιπ: ἀεΡιιτειτι1ε θιει·ιτ ΜΒΜ όίεΒιιε ιειιιιι€τ ώ

.Ρ2.ιιιε δε εφε:

Χ Χ Χ ν1 Ι Ι. . -

ΙυΒιΒειιιυε ειΠιιι Μ: ιιιτειιιιιιιαι1οιιε άειιιιιιειτιοιιιε πια·- Κεάϊτιπεϊεε

:κι , ιιε ΡοΠΕΠὶοιιεε αυτ ιεόιτι1ε π! εΙεειιιοίγιιιιιτι Πνε ω ιιιιιιιιιιι,ιιοιμ

ΒοΓΡιταΙιτει:επι νε! Μ ιιιίιιιιιιιιιετιι άεΡιιτειτι νεΙ εο!!ειτι 3 ιιιι:ϊ)Ξέ'Έ:ε"
.ειίόειιι ιιΕΒιιε :ιβίΈιαΙιειιιτιιτ. ει εοιπι·ει Ιιοε ΡτεεΓυπιτυιιι·Γιιε.. Ρ Η'

ω, Δου τειιειιι:ιιι·ι ίεά ει! ιιΓιιε Ριεεόιξιοε ι·ενοεειιιυι·ι 865'

@Μπι εοιιτιει. νε_ιιιι·ε ΡιεεΓιιιιι(ειιι·ιτι ώ ειόιιιιιιιΠε:ιτιοιιε Ρα·

νὶίἰτειτοτεε , ιτιοιι:ιειιι Ρει·.ειΒΒατεε !ΗΡειπάιωτιιι·3 δε ΓιιΓΡειιΩ

11ιιιιιε.ειιιε ειιο.ιιόιιι Γεειιιιιιιιιιι ειιιιιΙΙιο.τειιι εΙεΙιδιι νιάειιιιε εχ..

_Ρεάι-ι·ε.

· Δ Χ Χ Χ Ι Χ. ι .ι -

Ετ εμε. :ποπ είὶ άεΓκιιιόειιιάα Ρειιιρει·ιιιιι ε1εεΠΊοΓΥπ22,. ΒΙΜιοΓιιω.

·ιιιιΠιιε ιιΙε ειΒιε :μι Μ” Ρι·εεΓειιτειιιτιιι· π: ιπειιΓο. , Πι1Πι.ιε ςι@

νεΠιπιειιιιενειεειΒιιε , νεΙ ειιΙειο.ιτιειιτισ·, ειιιιι ι·εειΡιιιι: πως

εάεί·-ι·ιιιιόετ εΙεειι=ιοίγιιιιω : ίεά Βετο οπιιιια ει! πκιιιιΗΠ εΙεεε

ιιιοίγιι:ιιιι ει·νειιιιιιιτ 3 9ι1ι€2κ]ΒΕΠ Ρ8ι1ΡΒτὶΒι1εΙ2τεἱΧ8τΗ1°;

μα: Μια:: ειιτυ.ι· πο", 9111 νετει·ο. ιιοιι ιεΙἰειιετ.

ΧιΙ-Ιρ

απο. ε|ιιιι
ΜΜΒειιιικ φαμε ειιιιιι€ιιιιι οι: Μετα ιΙειιιι· ιιιοτιπέ11ι8 αΚΠΝΠ111“)Π2

914 '

Υπεειιιοιιειι `



804; ε / θΤΑΤ°ἱΐ·ΤΑ ΆΝΤΙΩΌλ .

ενει8ειιάι Ροτειι:ιε , ιιεε :Μπιτ ε!ειιιΜεΙιΒιιε Πεειιι:ιε πιά.

_ι:!ειιάί ΐα:ειι!ειι·ιο. ,ΜΗ ί:οττε ι·ειτιίΒιιιε δ: ει:: ε:ιιιιίΞι ι·ειτιοιιειΒΙΙι,

ε: ω τετιιΡιιε ιιιοάιειιιιι_ ιιιειτιιτ2.ειιιοςιιε Γοειεαικε ειΓάεπι

ω! ειιίξοεΙιειπι όειιιιτ8.ι:8: ό: ιΡίὶ εστω εΠεειιιτ κι Με) 6ιόε

_1ιΒιιε Ρτονιάεατιιιτ ειΓεΙεττι. Ετ ειιι!ιΒει: τιιοιι;ιειιιο Ιο ιιειιἀἱ
..ειιιιι τιιιιΙιεκε Με ΙιοιιεΠιε ειιιοΒιιε τε!ζιιΒιιε νε! ::ιΒιιεθ|ιεετι

Με άειιε8ετιιτ. -
Δ' Χι. Ι.

Μοιιει.ε!ιιιε φ ιι: αΒΒο.τιει. Πνε ιη Ρι·ιοται:ιι πιοι·ειπι Έπε

τἰτ , Η Με Ιιεειιτιο. εΙειιίιιτο.ε άοπτικ ειστε ΡτεεΓιιιιιΓετιτρ τε,
ΒιιΙετι μπα Γιιβάει.τιιι·. ε

ε Χ Έ. Ι εἰ.

Μοιιαειιἱ ω Νεά ειιιοςιιε ὸιίὶειἐ?εε ΡαεειΡιιιιιιε «μαι πιοτιεεω ιιιιΠιι

ΒΡεω"Β"· Ρωπωεω ε.κτει·ιοι·ιΒιιε εοττιιιιοι·ειιιωτ , ιη όινιιιιε εωιω

@ο ΕσιιείΈεκε ΜΜΜ δ: ειΒοκιιπι ο.ΒΠιιιειιτιο. ειΒΒειτιιε Γε εφη

. [οι·ιισειιτ ΜΒ: ιειεε:ι.τιτ νεί&ιτι 8: .ειιιέΗ -ΠΩατ _πιοιι.ειεΙιιιε ιι;

ε!οιπιιτοι·ιο ειΒβετι:ιε , εποε! ετιειιιι σ.Β οιιιιιιΒιιε ειιιι μπει:

,επτα άο;ιιιιτο;ιωτι ΡτεεειΡιιιιιι; εΒΓει·νει:ι. Νεε ιιιιιΠετεε Με

ειΙιειιο ΙοεΙιο ειι;Μιιοιιο.ε!ιοτιιιιι ίει·ιτιτιιισι ΡφΓειιτιει!ιι:ει· ω,

_ιιιιτι:ειιιτιιιι. ὁ

· Χ ί Ι εἰ ί

ΜΦ"Πω"=_ Βειιιςιιε ειιιιιο.ΒΒετεε- δ: Ρι·ιει·εε ειιί_ειιτι·ει·ε νει ναεετέ

βάση:ίει. .που ε!εΒεο.ιιτ 3-νοΙι1Π1118 σε κι εΙειιιίδ:ι·ο ειιιιι Β·ειτι·ιΒιιε [εειεειιιτ,

8: ὸινιιιιε ιιιι:ετΠιιτ ιτι;ιωτιιε νιΒιιιι8, ειιιιιι:ιιΙο , 86 εοΙΙιιτιος

ει” 8: ΜΗ ς1ινιιιιε·ΟΜειιεευπι ε1Γὸεπι , Δια εε_ιιίει. ιιει:εΠιι..

,ω ν€1-·”τὶΙὶδζ !ιοιιείΕο. Πισω: ιιιιΡεόΜ.
ε Χ Ι.. Ι ν.

_ ΝιιΠι15 :ιΒΒειε σειιτιοιιειεΙιιιε Ρι·οΡε ιιιοι·ιειθεκιιιιιι νε! εεΙ:

;!ειιιιιτιοιιιι&ειιιίιιι ω! Ιειιεατιι υηα-πι ιιι άοιιιο ΓαειιΙειτι αι;

;ιιιεε!ειτ νε! Ρει·ιιο&ετ.

_ ε Χ Ε ν. : ι

ι Πετειιιιιτι ειιοιιιειιιι ειιιοΙΙΒετ «Μισο Ρώπα Γεειιιιώι Με;

€992όΈ88εεφ2 , ειιοοιιιιιιιιιιιαιιπιπ ιιΒ οπιιιι Ρτει:Ι2.20 ιιι ω..

Φιτιιιο εοιιΓΡιτειτοι·εει οιιιιιεε υ ὶιιεειιεἱἰατἱἰ _οπιιιεε , δε .οτιιιιεε

@ιι Μεσα: εειο.ιιι ΜΗ Εο.ΙΓο ιιιιΡοιιιιιπ5 εοιιΓ ιι·ειτοι·ιιιιι εισ

ιιιιιιε νοαιε οτιιτιεε επι ιιιτει·Β: εοιιΕαόετειιιι: ο ίιιΒνετΠοιιετιι

εΙοιιιιιε νεΙ Πειωτοτιιτιι ὰ ιιιο.]οι·ιειιιε ίἑιΙιιΒι·ἰτει· ιιιθ:ιιιιτοτυιιι

κι ει; όει:οβτιοι1επι σ.11ειιιιιεημεεΙπιτε!·ίι;ει::ιε εεε σειρ νά



ΜΟΝΑ-$ΤΕΚΙί 8._ί=ΠΠΟΕΝΙ. 3ο;

ἈΜΒὶτἰοοο ,- ν6Ι εΙυὶ Με ττκιΙὶτὶοΙἔ άεί:εοόυπτ. (ιιΞἱπτοΊιιι..

5ι1ίπιοώ άτ:ΡτεΙι€οίϊ- Βιετέιπτ. . .Ή . . .. Ρι·οΕΜει Ρ€ι·Ρ€άιο απ,

ΡεΙΙειιππω . ' >

. Χ Ι.. ν Ι.

αι1οΗΒετ! αιπ1ο Ρ:Ξπκι δε'. Γεε:υπάει ίεΑο. φ12άτε1Β0Πω;ε

αοοτυπιιιυὶεειπιιτ ω σαΡὶτιιΙο :Πο αυτιά Ρτα:Ιειτο οωπεε,

ΦΠ Γυρω ϊ 86ο. δ( εμπ αΙπιεια :ΗΜ Βι|Γο 5πιΡοωιητ, γω φα

υπ ΓιιΡι·ο. ειΠοε ιπο.Ι1τ1οΓε όείειιόυπ-τ. Μει!ΜοίΣε άείειπΙ1τ ‹1ιι£

ΡτοΡτ8τ... .-εμιωιι ΡϊοΡἰτηυἰτετθω νεΙ ἴετπὶἱἰετἱτατ€τϊ1-, π!

@ΜΒ αΙηοεπι ὸεΓεικϋτ. ΜειΠτΙοϋ: ἀεἔεοὸ1ι: €11ΠΡΓΟΡΕ'θΙ'

σώσω Ρι·ει:Ιειτ1 , να! ἴτειτ:ἰε ειήιιε είΈ ειοειιΓειτοτ νεΙ οὸἰοΓυε·

ΔείειπΙ1τ. ΜεΙΜοΓε άοίωόΙτ ηιιΙ ΡτοΡτ€τ ενἱτειοὸεω ΠΜ.

Μπι €πι€τιόατἰοιπἰε Ρα:τ10.ΓΠ , ίΐάεΙΕφει·1τ. 'Η . . Ριππειτιπ άε

ίειπὸὶτ; ΜαΙΜοΓε άεΓφηάάτ ηιιἰ Ρι·οιπα τεΒιιΙο.ι·εω άΙΜ Η..

:παπι επΗτε.οόωτι ,Δ 8: Ροτ8Π:2τ©π1 Ρτ8Ιε€τοτι1Μ ακα ιὶε Μ..

(μαπα ττήπιιοπάο.ππ άεΓεπάέτ. ΜεΙΜοΓε ὸεΓεηἀἱτ (ΙΜ'

Ρα) τα· Γεώ”. .-8: ἀ5Γεοτὸἱο.ω Γεπιὶιπιιιὸειω Ισα:: Ρτει:Ητοε

β; πωπω άείει·κΙ, , ή ηυὶειιτιι9ιιε ΒΧ οὸἰο ι·ειικοι·ε π! πω..

ΒΜοκ1ε ΡτετΙετὶοηὶσ εΠ€ιι]ιιε....... ΡτωΙο.τΞε νεΙ θ·πήΒω

Β:ΚΠΕΕ1°δ6 @στα εοπίεάεπτΜππ ειΠ ποάα·ίτηεη ἱιηΡοπιιπτ;

β: ἱτπΡοτι€ιπεε ΐονει:::, δ: άεΐ6:ι1 απ. Κατι ςυ$ουωφο

8[ηηε:ιπ :ιεωΕ ,, άείοικϋτ , πε ΠΠ 8ε απεω ΡΙ:ισ8ειτ 8ο

αοοιιίαυτἰ ηοοεο.τ. Παπ ΦΑ €οπττ2. ίἔητεητἱειω Π] εαΡέτυΙσ

ρωιππυι15 ειΠεο(ιι Ρι·οΡτ€ι· ὸΙΓεἐΡΙὶηαω. . . . . Π1μτΙΣΗ11°Μ, ει::

ρωηιηιισϊεατυπΠ. . Εαφ|ίσίε ό: σω!!>ίπικο»·ιΜ.

  

απ ΐι
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Μ Δ

ε ΜΜΜπωωωω«πω:πωωω”Μπωω .Δ 38= ὶ.©8=ᾶ%©$ἐ©©$20©8ᾶΨ · >

%8%ΒΈ&2ωωΐωα=ωααιωωωωωωωωΜωΈω

ΤοοΝευΕΤυΒ1Νεε

ο Α Ν ο Ν α:·ουςυΜ κΕουιΑκ~ιυ:Μ~

ΜοτιειΡτει·ϋ δ. ΙειεοΜ 6ο Μοπιτ:ΐοτή 1ο άΙα::εΠΜειοΙον1επΠ.

 

~ῖε:Αι>4στ~ι.

1): Ρ»·ίωα,

  

'Ρ ι> Δ κι ε κ τε 2ι1τοτ:1. 3 ΐο.&ο @πιο-ὰ Ρτἰοτθ , θα;

1 Δ α» :τα άο Ρεπιτέε ω: οικω τα ε1τ€τ1τΓ0, 8:$η €Ιειι1
Ματια αερα: .,. Ι0ἔἴε1ιι€ π1ΙΒΜΕι15 -Ραἔοιποε α! ω.

οΙεΠο.ιπ εἴ ει·εωτ θ σ.ςιιει ΒειιαΠάει , εχεεΡτει

Ι)οπι€ωεει. Ε: Ξιι€ι·εΒ ει:εΙεΠατιι ιιοιιίςιι1Γφιο , μακ Ι)ειιε

ὶιιΓΡὶι·εινε:Ιτ , οτειΒ1τ. $:ειτ5ω αμτεπη ΓυΒΓοφοοιε -Γοο1τιι Μπα:

Ρώπα , Η ε]ιιΙ οι·ειιπό1 π! εΠοιι]ι15 ιιε66$το.τάε επι1βι ει·ιέει1ω

ό1νει·τει·άιπ , ω ε:Βοτο εοπνοΜειω: , 8; Μπιτ, αυτ Μπακ ω

ΠειΙΠε 618,, @Με Π8οιιπι.ι·6ηπαοϊι.τ. Ετ .τύπο ΈειεΙαιπτ αιτη

Δεπι οι·ειποιιεκπ παπι ω νἰ8ἱΙἰε1ε εεει·ωπ , 8: 8οό€πι πιοάο:

ηιιο. Μπα , ΓενἔΓτωπιΠ πο! Γεάοε Πω 8: ὶηοΙιοεωι· Πάπια.

Βεἰετιἀιιιτηυοςιιε ε1ιιοά Π: Ιιγιπηοσιιω @πιω μ·εωωα›·/φμέσο:

.ὸἰσιετὶιπ;, 111οάθτ2τθ ἐιιοΗικιΒιιιπτ. ΑΒΒ:ιε ετ-ἰειπι , Π εὸΓυει·ὶι·,

μια: α! Βο.ηι: Μπιτ:: , φαωω £0ΙΠΕΙθτοτἱιιπ1 ('σπ|ΐΣε00° ὸἰοετ;.

Ι

Ή

  

 

. Ε 

ο Α Ρ στ· πι.

1)οΜΦ.9.

Απτειτο. το8υΙετἱ 4Ρι·ἱτιπο. -, εκ€ειι·ιτ Μ οΜυΗτι1ω , βατ.

άοτε ἰιπετὶπι ω! α:!εΒι·ειοάο.πι :ΜΜΜ 611111 ωΜΗι·Ξε

ασ) Ρι·κΡο.ι·ειιιπο. Ωε1ρόε ω εοπνοοο.πάιιιιι Μπα ΡιιΙ[ετω.ιι·



ξ.ΝΤ'Ιθ`Π/Ε ΟΟΝ8ΠΕΤΠΠΙΝΕ8 ΟΑΝΟΝΙΟ. μ»

;ταοεΙΙεε ΙΙααατα. (1αΙ εατα νεαετΙατ, Ιαεαοεται· ταΙΙΤα. Εε

·αοτααεΙατα εΙαοά Ια ίαΒΡεΠΙεΙΙα ΡτΙνατΙε ὸΙεΒαεαΙΙαΙΜΙ Πτι·

νΙαατ. -Νατα ΓεΙΙΙε ι.ΙΙεααε ,ααΙΜΙε αοα Ιααοτααιαε, ααα: ααα

εε!εΜααται·5 Ρι·Ια·Ια Ια παααε , Γεειιααα Ια αΙΜε ΡΟα Τει·

τΙατα. δερτΙΙαο άεεΙαΙο ΠαΙεαόαε Ο&οΜΙε Με Μάο ταΙβ

Ειπα:: α·'ΡΙτ 8: αΙΙΙαε ω ΡαΓεΙΙα ΡτοόαεΙται·. Ηοε ετΙατα

τεΙααοτε , ΙΙΙεβαε ααΙΒαε αονεαι Ιεέαοαεε ίαεΙΙααε 8: ΙααοταΙ

:ααα , ΡοίΙ: Ρι·ΙΙαατα Γααα:αο ιαααε αΙ&ααπ , ΙαεΙααατ ίε αα

αΙΙΙΙ·Ι αΙΜε , Ματ αατε ΤεττΙαΙα ΙΙΙΙε άΙεαα: ααΙΒαε αοα Ια

Βοτατααε5 δε αΙΙΙανεατ εοε ΡτεεεεόεατΙε ίεατΙτααα:ε αααΙΙΙΙ·Ι.

ΒΙ&α εΙεαΙααε καΙίΤα , ίαΙΙΙαα&αααε ΡτΙταα εΙε 5ααεΙα ΜατΙα,

@καπ Ι:τατι·εε Ια εΙααΙΙ:τατα , ναεαατεε Ιεθ:ΙοαΙ , δε οτατΙοαΙ,

ατααε εοαΓεΠΙοαΙ αΓε1αε απ! ΤεττΙαΙα. Ιατει·ΙΙα φαμε [Ιοί.

Ματ καΙΙΙΞιε εε!εΒΙ·α:ε αι·ίναι:Ιτα ηαΙ νοΙαατ. δα! δ: Εεεε-

άσε 86 ίαΜΙΙαεοααε ααΙ Ια Ρταετε:Ιτα ΓεΡ:ΙΙαααα ταα]οι·Ιε :Μπα

ΙΙεαάοΙααεΙατΙΙ Γαει·Ιατ , Ραι·ατι ααΠαπα ατο όείααάΙε ε:: :αστε

αετΓοΙναατ.

Ι. Ο Α Ρ Ο Τ ΙΙΙ.

.η ΠαΤοπία.

. Αατατα απΙΠα Ρτο άεΓααθεα , ίοαει: 5εεΙ·ετατΙαε Τει·εΙαατ, .

8: ὸΙταΙίΤο ΙΙΒαο , ΓοΙαααε οτατΙοαε ΠοταΙαΙεα απ! αα

παπα ααΒατΙε Γεα μαπα τετταΙαατα _ Ιαεαοεατ ΤεατΙατα. ΡΙετ

αατεΙα απο οτα:Ιο κατα αατε ΙΙΙατα , φαω αατε αΙΙαε αοι·αε

ΙΙΙεΙ αΒ ΙαεΙΙαΙε_. Γεα ετΙατα ΓαΒ ίοπααε , Μουτ τεταααε αΙ&α

«κατ. ΡοίΙ ι·εΒαΙαι·ετα αοι·ατα εΙΙεΙ ΙααΓεαααται· Τει·τΙα «Με

δ. Μαι·Ια Ι ααα. ΙϊαΙΕα.. ΡτΙοτ ΡαΙΪετ ίΙἔαατα αει εοανοεαα

αυτα ΓΙαι:Ι·εε Ια εαοι·αΙα , αεε άΙ-ιαΙττατ ΙΙΙαά αΙΙΙ αεΙ ααταΙα

αιΒΒαεΙε ΙΙαεΙΜετΙτ.

 

ε:ΑΙ>αΤ Ν.,

.Βε 0.α›Ιταίο.

· ΙααΙΤο αα:ετα @πιο , εκεααι: εο οτό.ίαειΙαο Ματ Ια

ν . εαοΙο, 86 ΜαΙ Ρ:ο0εάεατεε Ιαπεαι: εαΡΙταΙατα. @ο



εεε ΑΝΤΙαΣΙΖΕ ΕΟΓ! $!!Έ.ΤΠΠΙΝΕδ

ἱε Μ!! , ειπεοαεπι Γεε!εεετ , νετΠιε οι·!εατε:α !Πε!!Β6Β(π

Α νεα!ε11τ! ε!οοεε! εΙΤαεεεατ ασοεε , δε !αε!1αεατ Π!! ειπε

Παω ει·εαΠει·Ξε : Ρτἰοτ! νετο εΠ`ατ€εατ .τευταια α ασ ι·εΓι-·

2εατεε·εΠε!εεαΐ δΙεε!άδε 1!!!!εΙαί! απο. Ειοδειξεω (ε αι·ιιέΠΠ!! !€τ!.!!." Σ'Ο Π!! θ θ 00ο Π!) νει· Ε” δ 2.τε!”Π ' δ

τεΠάεεη δεΡὶτε ίεεΞετ Π! οταο!!›αε !οε!ε , α!!! με. εαπ: Γε

@σε νο!αε:α: , ει:.εεοεο!α εεε!εΠε, Νετα 1ο! Πετι·εε ε! Με

!!1ΡΡ!!εεπτ εεε εε! πιεοΓεε οεααεαι όοι·τα!τοτ!ο Γεάοεε

11.οό!:ιιτασ εεωΡοι·ε.. Ι..ε&οι· ,νεο!ετιε ετπε επε!οε!α!π , φα

ε!ετ !!!υτατο, ε!ε!Παε !αε!!αετ Γε εε! Βεαει!!δε!οηετα. Ρο!! με. .

@ειπα !εέ!!οοεαι που εκει Τα ειστε», Βωπἱηε. Πα! Ρο!!:εΙαεπϊ

ε!!Χετ!τ ε· Ε: α!ίου·ευι ρίω·ίωσηικι Ρεπό-Παω” . Π1τεετ1τ Π·εει·εε ,.

> Ο ' νει·τειπ Γε εε! οτ!ειπετα , ώεεαεεε νει·Γατα , α! ε!ϊΡκείο/ε·

Π'Ρα[ΒέΒ: Μ εοκ/Ρεδίκ Πωπίαιί*, Γεεετε!οτε !τε!3όοπ1εε!ετ!ο !πε!1οεπτε;

°ξωΠαως_7°_ 51111 ε!απι ε!!κετ!τ Οίωίε Ρετ»·ί , Ρτο!!:ει·αεπταε εατ !αεατνειπαε

[ι1Ρει· 8εοαε Γεεαιπ!αιτι τεκαΡαε; ΙἶιΡεεἰοτεε,.Γε!Ιἰεετ ααἱ Γααε

Με ίεάε εΒβετίε , δε Η εΙαί·ίεε!εαε!ι!αε δε !ικ!ε @ατε 5πει·είζ

απ!! ΦΗΜΗ!! νετίαε οι·Ιεκπεια 5 οετει·ὶ εατεια !πεατνεπτι1τ νε!

ΡτοΠετι:εοται· ε:: εάνει·ίο. Ωαεαε!ο Γεεει·δοε ειπα: :Ετ πε

πο: ι`αάνω ε.. τεκπιτίυπσΜ , επεεοται· δε θεια: Πεατ εε! απ.

τἱαπα νει·Πιε ,.ΓεΕΠεετ Ρωίψ , @Με Ιαε!Ρ!εται· εο!!εό!:2,.

Κ! ε!! Ωω' στο , δε τααε !τ1εατνε11τιπ Πιοετ εεααε. (Με Με

Ώ εαι·νετΙο ετ οτααϊ τεταροτε εοε!επα πποε!ο εκ! Μια: εο!!ε-

&εω-- Εε&0τ φ1οςαε πε ε 5αεαι·νετ νε! Ρτοί!:εταεεεητε

επε!ο;!ατιτ ,Παπ !!Ι1οα1 Παπ ]α:ετε @κενο εεΡ!τα!!. Π..

έ!0 ειπε!!! αἱ Πο!» εα!αΜι (ο 1°ση·κ1Μ , ι·εΠόεεατ5 !τε τειαεη

"τ [πω ε! ιόεετ φ! τεοει: εεράτα!ατα- Ρο!!ηαεω· οπιαεε

.ι·εΙεε!επατ , 1αεΙράετ!ε&στ !ε&!σπετα Ρτο τεΙΠΡοτε Ιεεεεε

ε' ΦΠ! σ Πνε δε Κεεα!ε. ε , Πνε δε ενεα€ε!!ο. θα). Πε!τε ε!!.;

το.: Τε “που Πευκί” , δε τατκ: Ρι·οααπε&ετατ εααἰνει·ίετἰαω,

Π ε!ΐαετ!τ. φπα! Π ααα! !πενε με ε!είααό!:ο ἱΡΪ0 €!!ε Κ...

! 8ειπ!απι Π1ε:1τ ,. Μαιο Πι!ξήαη€ετατ : αα!Βαε ρτοαααε!ετ!μ

Π Ρτε:!σεαε!ε με είε εκατ , ι!!εετ !εέ!:οιῇ, Πε!»·τ ρ·εθσπάεω,

νε! Πε!π·τ ΡΡιώεπάσε ,Δ (μια Γεἰ!ἰεετ εααοτετεε ν!ι!ετ5ε. Πεαπάε

4!!02τ , η!!! τεοετ εεΡ!τα!ι1Μ ,,ααίωα ε|ιω , νε! αεί»ιε «απο»,

Π Ρ!ατεε Π.ιετ!ατ, Θ· "Με ο»ιπ!ιυπ Πάο!ίκω άε[κπέΐοποπι π..
Π η !)!εΒαε ρτ!νει!ε !εεε!π.τακ Ε.εΒα!ει _, Εε!!!ν!: ενεπεε!!εω Πα ΜΜΜ. @Μαι ω

ενειιΒε!!ιαα «ω.



ΟΑΝΟΝΙΟΟΚΌΜ ΚΕΘΐ.ΤΤ..ΑΚΙΠΜ. 3ο;

4.ΐε|δαοπ έ” μου: 86 ι·εΓΡοπΓο ειΒ οπππὶοπο @Με 8 Μάσι· σε.
ι:1-Ρ1επε τοοεΙΙειππ ΙεεεεΓ Βι·ενεθ ώειεοποε 86 @ποπ ΙπΓει·Ιοτε;

νοεοπε ρου:: ε άσκοπα:: =νειτο νοεειπε Ρι·εεΒγεε:οε : ΓεἱΡΓιιτπ

:ιιιτειπ ποπ επτα· ποτπἰπετ οικω β·αι»·εω επῇιιΠἰΒει: Για;

επιπω. Ε: παπι Βι·ενε τεεπει:πτ , οἱ ποτπεπ Ιἰιοπι Με

τεΙΙε:6επτ , ὶπεΗπετ. σε πικαπ π άοτπο.επι :ιΙΙουαειβ

ω” Γοεπι: , Π ὶπτεΙΙ5εΙε ὶΙΙεπι Ρι·οοτει· ε.Ιέοπειτπ π.

6οιπτποάέται:ετπ ποπ ΡοίΓε εοπποΙει·ε ε Ροτείὶ ἰπεἰε ππΓει·μ

εω·άΙο.πι ίπ σειΡἰτπΙο φ12τετε. Νοπι απο; ποπ (Με ε..

κατ. Ροπεει ἀπεΙΙπετ Ιεό6οι·, 86 εεε ὶπ Ιοεπεπ Γιιιππ , 86

όΙ&ο Βαισά16ίτε ει) 6ο εμπεεπει εειΕπεπΙπιπ , Με Γει·πιο , ὅ

$6ιεΓεπε!ιιε ό!. ΙΦρά Η ειπε θε 13υκάίείτε εάνεπε.;

πι: , παπι ειΓΪἱὁεπε 1πε!1πεινεπτ , κατ ΒΜεάέωε ΓοοιππΡο

νοεε , πει ιιτΠΗ ΡοίΕπτ ι·εΓΡοποεκε 13οπίπικ ε1ιπ εΙιτο. απο
ίεάεπτ. Γ

 

ε: π ο ο τ κό

19ο εοπ·σέΐ·ίουε επίμια·οπυ.

Αε3ιο Διι60ΕΠ Γεπποπε_, πεπιο Ιοπιπ οιτσεΓπιππε ., πεπιιε

ΠΡνεπωπ μπιτ- , άοπεε Με πιο πεπεε εαΡ€επΙπππ (Με,

ΐοιΙ.44ΜΙ"· άε ω·άίπε κήπο. ΡοίΈε:ι νετο πώ Πει ιπ ει1ηι1ο

6:οπΓεωε Γπεπε ει·ειπΓ8ι·εΓΠοπε εοπιπποππ οτό.1π1ε ειΠπιιοε οί..

ίεπε!ΗΓε; ΜεΙππ πε Γεε!ε Γιο. π!ει·οπεπε Γπκεςεπε_, 86 ειπι:ε ε..

εΙεκπ οΒοειπε Ρι·οΠι·ο.τοεο ΡουΙο ΡΙι1ε Ειπα· οειαι·ωπ Ιετι18

'θ|'εθΙ18 . πἰΙπΙππε ειο1ιπε επεεπε , επ 4:επειπι ω.ππιπι Γο.οιεπε

.6Ιεπιπ:πιτ. Τεπεπτ1 επτειπ>εειΡποΙπτπ· ειππε!πε 1πτεττοε21161

Με άίσέάσ ἔ ι·εΓΡοπάε:ιτ Ρι·οΓέτετιιε πιοα-εκίρα. ΕΙ:.8Γι 1υπ1Πϊ

=ΗΠιιε ει:ε6Ειιε ιπππω εοπΒτεοπικ ειιὶΡειπι Γικιππ, 86 [πω

·τεπε1ό`.Ρω 1οΙι1πτετε εεπεππε α2'ΕπτοΙπτπ ΓιΓεε πο. η, ΙπεΙ1πευ:,

απ: 1πάε Γε πωπω: οοπεε εἰ πω: Ια β 'Μ. "' @ΜΝΚ@πιτ 6:Ιε1Μ2Μοπεε Η £2€ἱθΙ1ὸ2·Γ1ΠΕ. @π πικαπ ΦΗΜΗ πω. ε. π. 1

απο:: οπεει·ειτ επεπὶεὶοπεε 1π εΙεππιποπε πιο πω αΡεϊΓε Φωτ»

(Π: Με [Με , 86 πιιἰ 6:Βιτπατυε ἴπετἰτ, Μ” πι: 80ά18ϊΙϊ Με

φαω Γοιππ , ποπ ι·εΓΡοπε!επε ὶπ Γεόε πιο , αν: Ρετθτθ νε.

Ματ!! ί, 86Γεειιππιιπ1.οποά ειπε όεζο:1ΡΕπιπε, Ρ60.ίΈετπ©πε



με ΑΝΤ!@!ΪΞ ΟΟΝ5ΠΕΤΠΒΙΝΕδ ν

.. |

δέ ει·ιεειιε , Η ι·ειιιιι Γε εοειιονειιι: ι ‹ὶε ι·ε!!ειιο ετιιειιάστιοε

ιιειιι Ρι·οιιιιττειτ. δι ειιιτειιι Γε ειι!ΡαΒ!!επι που· ιιπε!!ι8ιτ ,ΗΜ

ειιτιι ε!ειτιι:ινιι: _ ΙΡίἐιπι ε!ειπιειτιειιειπι πω! τεΒρετει!'. Ετίειειιε

ε!ιιιιι ε!! εποε! ιι! ε!ο.ιιιειτοε Βιετ!τ , που πιο: ε!επιοι·επι

έΡΓο ι!ίε ίἰιΡει· !!!ιιπι εμ! ειιπι ε!ειτπ:ινιτ; Οξειιιόο ειιπετιι

π!! Με Ιϊιτ8!τ επ! ]ιιάκ:ιιιπι ε!:ιιιιειωε :ψ ει!ιο , ηιιοειειιε ε!ε.

πιει Και· , πι ΙΡΓο ιιιι!ιειο, τοτιειιε ίΞιτιείεειετ. όιιιιι ιιι

τειι·ει μειιει·ιτ, ιιειιιο !οκ1ι1:1Ει11°. Απ Ροί!ειιιο.ιιι ει·εό!ιτε Βια

·ι·ιτ , ο!ιε:ιτιιι· ω εο ιιι ιΡΓο !ιιώειο φα! άιεεκιόιιιιι εί!, Με

τ:οπι ε!!ειτι1τ !!1τ€€τε-Ρο!!εματιι ιε!!ε!ειιτ , τι!!! :ι!ιειιια ιειτιο.

ιιει!ιι!!ε αιιιίΞι ἱιι ιΡτο εο.Ριτιι!ο €οιιΕτα·Βι1τΠ Ρο!!εει Γιιεει·ενε

Με. δ! Δ1ι1!ε Γροιιτε ω ]ω!εωω νειιειιτ, Μ: Με. νε11!α εστι

Πτεειτιιι· οτ1°Ιτιεε ιιει;!ι€ειιτιεε , ε1ικιε €οιι€ε!!!ιτι18 Η!. Φιο‹! Η

ειΠιιε ειιιιι ε!ο.ιιισ.ιιε!ο !!π8ετθ εοιιιΡα!ει·ιτό ι!!ο ε!αιι<ιοιε Ρει·ι.

τι·ειέ!:ατο , Η ‹!ε Γε 1Ρίο ει!!ειιιιε! ά!εει·ε νο!ιιει·Ετ , !τει·ιιιιι [Με

νετιιαιτι. Ροττο Η Ρ!ιιτεε ιιι!!τιιιι! ί:ι1ει·ιτιτ !ιιιιιι!!ε!ο ι πω!

Ρι·ιοι· Μπιτ , Ρι·ιιιε !οςιιατιιτ : δε απο !οςιιιιτιιε Βιετιτ , !!ειτιιιι

μιάιεετιιι·, 8; ε!ε ιιιι!!ειο ε!ιιτιιττειτοι· , ιι!!! Γοττε ει!ι!3ε1ε απ”

τειιιειιιετε ίεεει·ιι: , νε!ειιιετιι!ι!ιετ ει: ιΡ!!ε ε:ετει·ιε όιιιιΕΠΒ ,

οτ ιιιει!ιιε ιιιε!!ειιιιτι Γιι!!!ιιεεπ , Η Ι1°ια!οτθτϊι εεεετιε ειι!Ρο.πι

!ιει!ιετ. διιιιι!ιτει· ]ιι€!!εετπιπ Πιιειι!ειιιτει· εετειι , 86 Μ

διι!ει·ιιει· άιιιιιττειιιτιιτ. Νειιιο Ρτεε!!1Ηπ1τ Μ” Η: !Ρῶ

©9:Ριτιι!ο , πι!!! ε!ειιιιειιιόε @στα , νε! ε!:ιττιετιιε ει!ι Μια,

Ρτετ:τει· α!ι!ιο.τετιι , 8: Ριιωεω , δ: ς:μιοίεΙ:ιπι ‹!ε θιιιο

1·ι!πιε .Ι ειιιι!ιιιε ει!:!:2ε εοιιεε!Τει!τ , τι!!! !'οι·τε!ιιίΠιε νε! ω.

Εεττο€ειτιτ5 ει!5 εο εμ! αιΡιτιι!ιπτι τειιιιει·ιτ , νε! ει!-ιεμιιό ‹!ε

οι·ε!ιτιε €1112!!!:11τ118. Η ίοι·τε ει!ιε1ι.ιιε μύδι ει!ι!κιι:ιε Η!

νειςιοιιεττι εΕι!Η:ορι νε! @Με αιΡιτιι!ο Ρτ:είειιτο.νετι:5 Μ;;

Πι!!!ειη: ε ι Ρι·ο εριί·εοΡο ειιιἰὸετιι Ροτιειιόο πιο.τιιιε ιιΐειιιε ει!!

1·ει·ι·ειιιι 5 Μ! π! Γει!νειτι·οτιετιι ει!.ι!ιατιε ιιιε!ιιιειιτ Ι`ε τειιιτυπι,

$`ἱτιιι!ι:ει· ιιιε!ιιιειιτ ςιιειιιε!ο ει!3!)8.ε ιιις!ιει: ε!ε ίειεειε ει!!εμ18.π1

εοπτιιιιιιιιεπιι οπιτιοιιετιι. $ιτιιι!ιτει· ιιιε!ιιιειιτειιοε νο!ιιειιι:

Ριοπιονετε νε! ἀεειαὸει·ε _ νε! ιιι 8τ2€!ι1Μ Μισο ιε!!ιτι1ει·ε,

ευ ηι1ο8 ε!εσειιιιι: Πεειι·ε μι· Ραιιιτειιτωιι·νε! Γο!νετε; δ:

Πτιιι!ιτει· σπιτια. ειιιιΒιιε ι!ηωει ιιιί!-ει·ιτ Ηιεει·ε. Νιι!!ιιε ε!ε

31ιετ ε.!!εΙυετιι·εκ Με Γιιίριειοιιε , π!!! ε!ε !ιοε φα! ειιιε!ιετιι:

νε! νιόειιτ. @μάτι α!ιςιιιε ε!ειιιιειτιιε νει·βει·ειιιόιιε Πιει·ιτ _

Ρο!!ε1ιιο.ιιι εε ει!:Βιιτε εκει· !υ!!!ιε Μπιτ, ιτιο:ι τε!!ε!εατ ιι:

” εοε!επι



ΟΑΝΟΝΙΌΟΚΠΜ ΒΕ>θυΕ.ΑΚΤΠΜ. μι·

όσεωΙΙΙ Ιοεο , ιιι ειιιο Με: ι 8ε αεΡο6ω νείΕιΒιιε ιιίιιιιε ειά ω

ΜΜΜ Ρειτ αι.Ειιιειιιιιι τιιιιιαιε ειιει·ιιτ Βικιειιια ατα, 8: τοπιιιι=ι

ετοι·Ριιε εΙειιιιείεε ιιίειιιε π! ειιιΒιιιιιτιι , 8ε Πε οοιιΠΠει·ιε ηιω]_

οικω; ιιιβ ,και αίμα, @ο Με επεκάαδο , φαι ει·εΒι·ιιιε· τεμ.

απ. Ωξι ιιιόιιτιιε πο! ιιιίΠοιιειιι τειιειιειε αι-ΡιτιιΙιιιιι δ: σε..

ά:ιτε , ιιοιι £ε ιιιονεειε ειοιι€0 όιεειτιιι· , έ:: β-#κυοι 8: τιιιιε ω.

τ:Ιιιιειιιε επι ιιι Ιο0ιπιι Γιιιιιιι. Ηοε εειειιιι αινε:ιιιιι· ,. ιιε 2.Πω

πω εχετε εαΡιτιιΙιιιιι Ιοειιιατιιι: ιι1ιωι, νε! Πειιιδεει: άε :Με

με Γειι άε Γεεκεειε ειιιιΓιε «με τεειτειιιτιιτ ω αιΕιιτιιιο, . ι

 

ς' Ρ Τ' ν ΕΤ

κ °- Μ _ Ι): Με αιιΜίιτυπάό Μ βεἰπαιε»»

- Ποεί Η εΡιΓεοριιε , νε! :ιΒΒαε , νεΙ ετιεπι πι:: ΠΩ Μιι.ιι6.012

ειιιειιιόο εαΡιτιιιιιιτι ιιιτι·ενει·ιτ ι ειδιιι·εειιτεε ει ιιιε1ι..ωΙ' α' 70'

πω: ειιιιι ειιιτεεοε ιι·οιιιΠειιις- ει νθ3ο ώειετ:ιτειιι Φωειιι,

εΙΪιιτἔειιτιΒιιε οιιιιιιΒιιε εριιεεάειτιιι· ει Ρετ ΙιΒι·ιιιιι , δ; κι:

ΡοιιΓο ./!υκπ : Πιιιιίιεει·ιιΒ·Βιιε ειιιεει·ειι: Μι εομιπειιι Βειιεθειι

Μ. Εν: ΡοίΙειιιαιτι άθι1°ιοτειτι1ε θιει·ιε ειιιειιιιτιιιιι ει·ΡΙ:ιειιει·ιε,

βεε!ικ:ει.ιι ειιιιι επι !ιοΓΡιτιιιπι Ρι·ιοι·, νε! ω: :ιΒΒειε ;ωπιιι,

ειιιπεειιιιιιι=ι εοΙΝειιτι1ε εει·ει:Ιιο.τιιι· ,. Μ. 261” ειιπι ως” [ο

έιιειιι ωΡιω1ι ι·ειιιιιειε »ειπα @ιιο‹ι Η ιιιοιιιιεΒιιε , νεΙι

ΒΙει·ιειιισ , νει `εκιειιιι ηειιι:ιιε Έιιετιει ίἱιιιιΙἰτει= τεεεμιο. Με

 

1

ι

ι ε ι

:ειτε Μ:: 9ιιοιιβετ Β·ιιει·ε ε!εάιιειιτιιι·. Δ ι

;: ΝιιΠιιε εκ 90ο Έτειει·ειι ιιιει·είΒ Ειπε ειιΡιτιιιιιιιι ειρειιωε

1ιιεεπτιιιιιι ειιι;ει:ειι, ω αΙιειιιε οΒεσιιειιιιιο.Ιιε Βιει·ιι: , Με Πε;

.εε1Βαιε Πατιιτζ σαι: ιιΙειι; ,με @Η @Με ποπ ιιι6ικειιι:. ΙΜ

αιειιιιειιιε ειιιιι ι:ιεεε ε ΙιειΒιιει:ιιιι: ,_ίοΙειιι: Εκο σιδειοΓιιο Η

“οικω ειιειιιιΔι <ιιιεειειε.. · Ο

 

ει· Δ
`.

ε ε: ιι πιτ τι ὶ Με

- 13ο Βοπ19$ευεέ

..-ει'

Δ ἄιιειε @τα φιει:ι·ιιάειιιάει «ω, Ιϋι·8ειιεεε οτιιιι€5 Ν>-Ρ'Ρ

,ε ε· ·. °νεττ8.ι1τ.Γε ω.ωιωεεω Πεειιιι_ι:ειιεε εειΡιωΙιιιιι ε» ' 7*

ει: .Δήπωι·ίου ποβι·σω ει: ΜΜπο .Φωκικ- ι θα πέΡωτο- ει;

` ἔ

ω



με 6.ΆΝΤΙΚΠΕ ΟΟΝ8ΠΕΤφΠΙΝΒ8ϋ . β

·ν36.Ι18.ΠΕ ΡΙιιιτο ειιιι€ειι!ο 88 ΡιπΡιιιιιι Εωειιωε Δε!
σιωπ- Δ

0ΠΜίΒυε , βεί: αείιυπ (9 “παπι , !τι6:!!ι1ει16 ει! οτἱεπτΕΜ;

δ( εκεειιι:.οιιιιιεε , τι!!! ει!ιειιιιε ι·ενοεει:ιιι· ειιιιΓει.οοιιίε!!!οιι!ε

ιη ι!ιε 6ιιιο ιιοιι !ει!:ιοιο.ιιιιιε. »Πειτε οπιιιι τειιιΡοι·ε κάψει:

ειπε Ρι·ειιιε!ιιιπι 86 πια-πι ιιι ιιιτει·νε!!ο απο Ρι·ιιιιο.πι ε ΦΕ

ειπε 16!:ιιιιι ίεεει·ιιιτ 581111!!! , Ρο!Τιιιιε εοιι5τει·ι,' Ισ τιιίο2 εοιι:.

ΪεΠἰοιιε_,ιΡεεεε νειιιο.ιτι επι εοιιίεΙΤιιιιιε ε!ϊ ε Ρο!! φαω εεε

βε!εητεε:, `ι!ίεατ Ρτἰοτ Βεπειίιείτε ,. δ; ι·ε!.Ροιι(ο 11εποικικ ί!1!)Γ62

ειιιιιτιιτ μια μαι” [ο ωΙψω; 86τεΓΡοιιίσεωωεμ.;εοιιβε

@Ματ !σι·ενι6ει· αι!Ρ2.ε , ΡΜ ιιι!ιιιενειιιο.ιιι μια. > @Μια

Διειιι !!::ιτιτιι ΓιιΒΓε8ιιετιιι· Π: Β: ώ· οΜπί!τικ Μάι μα:ιωσ »Με

Με και” τοπιβεου· @Μυεπίπω ρο/ξιιίο. Τιιτ10 Ρτἱοι: Βιθ:έ. έχω

εΒΓο!ικιοιιε , ι-ιιιιιιιιέειτ Ροειιιτειιτιειπι : Πειιιι!ε μια!! ειιπι

£οιιἴοττετε , ιιιοιιει·ε ι ιιι6:ι·εισε.ι·ε °)Ρτειιτ ν!ε!ετιτ !ῖ! ©ΧΡε6!!:0 δ

ί! νο!ιιει·!::5 !ιιι·εν!τετ τιιιιιειι. . ε

 

Ο Α Ρ Ε! Τ ν111.6 .

- -ι Μ . ε! _ .°ι: ·'ιμ"Ι.!!..ε

_ ι. . 136· Μισο ωιωκεπι. : .ι πώς

' !α!σοτἑπὶ;

Ριι!!ετιιι· αιΒιι!ο. ὰ Ριιοι·ε νε! Γιι!:Ριιοι·ε , Η μια ιιιΠειιιτι

ω! ειιιιιε ίοιιιιτιιιιι- εοτινειιιο.ιιτ οιιιιιεε, εκεεΡτιε ιτιί!ι·ιτιιει, 86:

ναι·ιιε ;ο!!!ε!ιεε!εΡιιτε.τιε. - 5ει·ν!τοι· τετιιετιιιιι!!ιιιιοτυπι 9 ΜΕ

2:Ρατετιι ιιι6:τιιοιιιιιι ι·ε:ειιειιε Βιετἰτ' 86 0211606, 86 Γιει·ι:

_ :ι , 86!ιοΓΡιχει!ιε 3 86 ιιιειειί!ει· ιιονιτιοτιιιι·ι ,ε Παπ 86-ε!ιἰ

Φοιιγετιι:ιιιτ. δ! 61ιιιε Επι: 6ιιιε!!!ιει: εο.ιιΓει ι·ειτι:ιιιίετιε , ο!!ει€ι..

Με _ιιεεεΠιτει:επι Ωιειιιι ΓιιΒΡιιο;.μ 86 εποε! μπαι: _ΓεεΕπε

φα! Η ῇιιΠετἱε ι·ειιιειιει·ε έ Ρι·ονι6!σειι: Ρι·ιοι· !ει!σοι·ιε , ι ΐο

ίαιει·ε ΕΟΠ!!Τ!ΟΠθΠΕΕ, (με ίειεειε ι;!ε!·ιεειτ , Ρο!Ειιιιειιιι ι! Μ!

εοιιιΡ!ενει·ιε, Ρι·ο 9610 ι·ειιιε.ιιετ. Ρει·ιειιιιειιτε 86 Μια. Μ.

!!:τιιιιιειιτει εκ! !ει!ιοτειιι· ιιεεεΠἔιιιε Ριιοι· ι;!!νιε!ειτ , Ρι·οιιτ νι

άειιτ εκρεάιτε. Ει6ειιιιεεε ειιτειιι Γε8ιιειιτιιι· ( Ρτιοι·ειιι) νε!

ηιιετιι ρτὶοι· ]ιι!Γετ!τ. Ρετιιειι!ειιιεεε 8.ιιτειιι π! !ει!:οτεπι , πω:

ιιιιι!τιρ!ιεειιτιιι· ιιιτει· ε Εεεε. , Με Ραε!!ιτιιειιιτ !οειιιι, η!!!

ε!ε ιΡΓο !ε.!ιοτε !σι·ενιι:ει: , 86 ιιεεεί!Ξιι·ιο έ 86 !!!ειιτει· ΈϋΠ.

Ριἱοτε !!εοτί!ΗΠ ε! ξτάττ!!)115.., 5ει! 86 μια απο !οςιιετιιτε!υ:

[ειπε ε!υ!πιτε ι Ριπεξειιεε νειο 0β ιενειειιιιειιι ιιιΕιιε :εει!Ιῇ

- - ρ



οΏΝ!ΟΝ!·ΟΟΚυ!!!ΓΚΕΘΠζΑΒΙΗΜ. ῇή

πιο: Νο:: πειιιίεπι:τ, πει: ε!!2ι·ει!ιεπτπι ιι!ιεπΒι πειεπιπι1πε

πεεε!!!ω.τε Ιῖπε !ιεεπειει. θα! Η εοπι:ιεει·ιι ε!!ει·ε3! 5, ειιπ!επι

πεεε!!!τειε ει! !ει!ιοιειπ πιω ιενει·ιιιπτπι·. 8ει! Η !ε‹9ιοι·5ς

Γει·ν!τοι·εε_, νε! ιι!ιοπιε πιω ιππιτπιπ ειεεεΡιπιπε , Πτι! Επι;

ειπε , ειικ!ιτο @πιο ει! ΜΜΜ , οπιει·ειπι ὰ ρποιε Η.

εεπειειιπ εππε!! : πω! ετιο.ιπ πο!! πιπιτπιπ Έπεσε ι!ε.

Βειιπι: ιπτειιι·οπεπτ. επ!!! ιεπιιπΙΞινει!πι: Γεειιπι!πιπ ειπα!

οπει!!ι:ειε πι!! νε! ί!επιι_!οει πει·πι!Γειιτ, επτα Ριιοι·ειπ πο.

Ιπιπίεπτ. Ετ Γειεπε!ππι οποι! ι:ειπποι·ε !ιι!ιοι·ιε πεε !επει·ε..

πει: !!!πι1Μ ει! !π!ιοι·επι ‹!είει·ιε επιππειπι Παει. Απε!π:ο

Εεεε π! !ιοι·ιιιιι . !πτειπι!επιπιοππη ειι:ιιπ Η πι! ποτε!!!

ε!ι&πι·ι ίππτ. ι διπιιοι·ί!επππι ποπ :ιπι!ιειιτ , ππι ειικ!ιι @πε

πεεεεπ Οε!!Ξιπιε νει·ο @πιο . οι·ειτιο Ποιπιπ!εο. 26! ππιππι

Ρ:·.ιοι!εΡι·ιεπιι!Τα , ΛΓεεει·ι!οε!ιεπάοιππι!σ.ι·πιε ϊ Η ει!!!ιειιι: .. πι.:

ειμαι: !ιοτιιπι ιπποε!!! ι!είπειιτ. :πιω ιι!ιοπιε επι Ρποι ιπ

ππει·π: . ιπε!Ρ!ατ. Τπ*οπει νι6!ε!ιεεε!ιοι·ει πει Ρι·ο!!ει·πειπτπε

Με .ιπεπτνεπτπι· πιω!! εεε!εΒιι. απο! Η Ρι·οπτει·πει!ι

!πτειπΡει·ιεπι , νε! πιω :ι!ιοπε.ιπ ι·:ιιιοπ:ι!ι!!επι επιι!!ιπιει!

ΩΡετεεεεει!!ποπ Ροεπει!πε 5. !ΡΓο· Ρι·ιοιε οππε·61ποι! πω;

ΜΒ!2π!!ι·σπ!!!8επτειν Ρτον!6!εετπτ :ο Ρτο οπο τειιπεπ οΡει·ε

άι: ποιο. πω ιειπαπε!ιειπι ι. (πιο. Ριππο.. . ιενει·ιαπι:πι· οι! οιιπ:.

Βιενετι:επεε: ιι.πιεπι πι: ιιι)οιε. Ροπεπε ιπΡιιππιεπω πω!

ι!ει:π·Ιει·ππτ .ιιΒιο.ι! !ειποι·επι Ριπιπειι·ειι! Ωι!επι: _.686 ι·ει!ι!ιέπιπι:

οι:ίοΣ!,ΐ . Η β ' ι

= κά τ
 

.-.ο μ...-ι .. ..ε .. .πΔ. 'ε

ο π. π πι: με
. . / Χ -

13ο »κάτω

Ϊ ι!ιεπ Έπειτα!!! Μπιτ . εε! πιπιτπιπ Ρει·επιπιι·πι· €7ιπ!38!πινι να κι. πε

ι. πωπω π51ι!ιπε!απτε 5ειιιιιπιε! Γει·νιτοι·ε.ι 8! επτεπιῇε!π. ςὡ°"7!'°

:1επ86 !εθιιοπίε. πο!! δε3εεππ. δ! νετο !ει!σσι·ιε86 ιειππ!ι ο ν

Δ:οτις!ειπ ΙΙπππιπ!π εεε!επιτ.# ι-Φο πω) πιεπΙΞε !ε€ιοι δ!

ει!!!πιιιιιπιπ ιιοεορτπιι νειι!ιιπιιπ ι·εξεξιοπππι. @ποπ Πε!!

πιιππε.οι·πιπ πε!!ιειιιι, πι!! Ρι·ιεΓεπε ε!!ιι·ιοπ ειιΡεό!Ζετ : 85 πιω

,νε!<Ρ!πι·εε ε!!!!ετέ!πτ·'. 4-1π!!π!:ει!οιπε ε!!;Στει!πε εκει. Μ”

ι ειπ!ιπιποιιπ έ. πεπεε!ιεεπ Α 02;Ρ!τε νει·οέειππ!! πΓ(1!!Ψ

· ι· η -
4-(



μα ἈΝΤ'ΙΩρΞ Ο ΟΝδ ΕΪΕΤΠΒῖΝἙδ#

ατι ΡαΓεΙια , ειιεεΡτιε Βοιιιιιιιειε , 8: ιιι.τι·ιΒιιε ε!ιετιιιέ ι·ο8αΒι

αέοιιιιιιι 8ε_οιιατιιοτ τειιιΡοι·ιιττι 8ε νιΒιιιιι Ι)οπιι.ιιιΒε βαθεια.:

:πιω τιιιιιτιιιιι τιο11Γιιιιιιιιπ. 4

 

Ο Α. Ρ Π Τ Χ.

11ο αββίωπεία (αν Μαπίία

' ε Β εΓιι εαι·ιιιιιιιτι 8ε Γααιιαιιιιιε αΒίτιιιει·ε Ρτατιιιιιιιιε;Ιοιοιιε5ετιτειιιοτιε ιιΓοιιεαά ΡαΓεΙια ΒιιαιιΙιε Διαιτα

ειιεειιτιε Βοπιιιιιοιε ιειιιιι·ιαπιιιε. Ια ατινειιτιι «πιο ειιεεΡτια

.οιεοιιε ιιονειιι Ιεότιοι·ιιιιι·ι ίἱειιτ το οτιαότααεΒιι·ια αΜΗιιειιιιιο.

Α ΡαΓεΙια ιιΓοιιε αει Ρειιτεεο!τειι ιιοιι ῇεῇιιιιαιιιιιε , απο και.:

· ;Βιιε ε!ιε!αιιε α:οΒατιοτιιιιιι οι :Πε Ιεταιιιαε ιιια]οτιε , Η ιιι τα Βάι

ιόοπιαεΙατιι ΡαΓειια: ι·ιοτι ιοΒιετιι·ι·ετιτ , απ οιιιΒιιε τατιιετι ουσ.:

ιιοοιε αΡΡοιιιιιιτιιι· απο ει·ατιαι·ιιιιι α6Ηοιιε οει·ειιιιιιιιιε. Ια

(ειπα Γει·ια Ροίτ οόταΒαε αά:ειιΠοιιιε οι -ΓΞιτιοατο Γαιιέτο Ρειι

τεεοίτειι Γιαπ ιιι ιιαόι·αΒεΠιιια ]θ]ι1τιαΜυ8. αιιαι·τα αιιτειτι

.Γειια 8τ Γατα-ά αββατο Μια ΙιεΙ:ιεΙοτιιαάαιιι Ρειιτεεοίτειι

ῇειιιιιαιιιοε Γιαπ Ια τοεατιοιιιοιιε. Α ΡειιτεεοΠειι ιιΓ ιιε ατα

Έβαε $ειαιτειιιοτιε Γατα Γει·ια ῇειιιιιαιιἀιιτιι Ιτατιιιτιιιιε - απο αι

ΎΉ; Μ» ΠΓ:

«ω. ο ι:

ι·οεατιοιιιΒιιε. Ωετει·ιε αιιτει=ιι αιτι›ω , ακομα ιο νιΒιΙιι-α

Βε οιιατμοι· τειιιΡοι·τιπι .εμιι:ιιιε ,Με Πι εΠε τεΓιειιιιιιε. νι€Π·ια;

φωτο έτι οιιαόι·αΒεβιιια ι νιάτα οΜει·νατιιιιε.

 

ο Α Π το ο τ Χ ι.

ι 1): 7αβίωσητα

νΕΜιιιειιτα Γε€ιιτ1ὁιιΜ αΒοατιι Ρι·ονιάειιτιατιι άοιιειιω·

Π Γιατιιοιιε , ειιιαε ι·εΙιειοιιι 8: Ραιιιιει·τατιε Για εοιιιρεταιιτ

ΡτοΓεΠὶοοι. Πε €.1τ1οτιιτι1 εοΙοι·ε αυτ ετοΠιτιι:Ηιιε ΡαιιΡει·ετ

@Γιατι ιιοιι ιιιιιι·πιιιτειιτ. 8ιιίΠειακιτ ει·Βο Γιατι·ιΒιιε Γεοικι..

.άστο πορτα άοπι-ιιε ιιιίτιτι1τα νινειατιΒιιε ειιιιιεκ ουκ , ΡεΙ|ίε

τα ιιιια , Πιο εΠιειιιιιτι , Γινε Ρε!Ιεε νε! ΡαΙΙιιιιιι , εαΡΡα.]

αν,

αν· `_· _·Ϊ

αειιιοι:α1ια, σα φα, Ρθώ.11%·δΙ ΡτοΡτετ Μαοτειιι Γεαιιιι!ατε5



- ΈΤΑΝ Ο'ΝΙ.ΟΟΚΠ Μ' Β.ΕΘ!!!:Α!ΗΗΜ. @η

σΕσ6!:ατι!Ια πιο αα]αΪΠΜάΙ Γι: ΙΕσΙεατ σα!ΦΙστα -άσ_σ!οσσΙτ·!Ιαστα

άΙνσ !σ.ασο!ατα , σσΡΙτα!σ σ.ατΙσα!σ.ι·σ !Ιατσατο. ·° .!- . τ
.Γ _ .

· σε
 

ο τα ο Ο “ἐξ Χ τι. 03τίτ. α../. 'Ι.. ' τ· .το-η υ'ΙζΙ1!

@Μια ΜτΙ: Ιαδου·απάκω β. η, : · @ο

Δ 'Ρ:.7άζ 'σ' -·Ϊ)

. Μοί!τατ άΙσαατ_ οαΙΒαε..ΙσΙαατιατατ σ τττΙΙΒασ στοά

.ο!Ισστ δ: πωσ . Γστοσ! Ια άΙσροΙσ αιΡΙσα!ατο , @ο @τι 3 |ξωξά ?ο

2ΤσττΙατα τσοστατ ., τα! Νοοειο1 αΙοασ !α_Βοταιοα8σ20Ισβασ σ' α! Ι ή '

.νστο οαΙΒασ στοα ῇσ]αο8τοα.9 . !0!8 Ια άΙσ, ε! ©8Ρ!!3310 .ΐ9Ι!ΙάΦτ

.τΙαοά ααα ΡσΙταειτο τσοστατ αΓάαστιά ΈσττΙσπ1, ό: ἑΝοο!

.αίσιασ αάτνσίαστατ ω3οτΜΠι1ε. -

)
 

Ι
'τα · Ι Ι Ρ Ά . :τ:1ΙΙ·;..!ατα

ο _ Π: .9Ι!ωτία. -

- _ ΜαΙΒαε ποιοι τ σ!στΙσΙε φοτο ποσο τ:οαττααατο Ιο]ατι;

όταΙο σ!ἶτ Ε!σοττατο ἰαττσ. τοτΙαε ιοτιοΙΙοαΙε _οοί!:τ:σστο·

απατα 9 α!!! ατομστ !τιστοαστ , τισ! Ιτα σσατο @το 8ο Με Π

› .τοΙ!Ια. ΕκσΙΡΙαατατ νστο τα οαοτατο ο!!ΙσΙταάΙαΙ στττστ·Ιοτει

_άοτοαε τσεσαάσ σοαταττΠΞι Γατα. @στο ττ!;!·οισσ σωστο 8τ. τω

τσ άσ ασσσΙΤατΙΙτ Μάτι! Ροτσωοτ. > δἱνστο_οι1π!ΙΒστ_Ρστ σας

_νσ! τταΙ!Ιοστ σττττειασΙ , νε! σοοΙΞιαεα!αστ σιάσσοστΙοσ-ιτ απο:

_άοβσατ Έτσιττσε οα:στστσ !ΙττσοτΙαπτ!οοασοάὶ Βατο·σΙ8σε τ τ· Ν "Ω

 

(Σ Α Ρ Π Τ. ΧΙ!ξ.

Ε 13: ο·ώδσώπσ. Δ __ .

. (Μ. !τοτετα ΡττσνσοΙ:1τ Ρτἰοτ αα!αιτσ σγτο!στι!ατο_. @ἐστὶ Α =

ο Η Ι:οττσ σάπια οοαάατο σπασω Γατα, οοα Ρα!ίστατ ο· ωἶΐᾶ·!!!: Μ·

. ί απο. Ρο.τασαοτ Πιτ. Νστ: ΓΙ·:ιστσε :.ι!α!αποτ τοε.οατ , Ισά ΙατστΙτο 'Μ. '

Σ @ασ Ια !σστΙρασ άοασσ τ:ατο!σα!αϊ11 ΡστσασΙτιτατ; φα! Χ στο



ε] ..

`..

3ιδ ιΉΝ · ῖωϊ>2ιε:ἶ· -ΌΌ'Νΐσ

ριιιιιεε Μεαιεω τωιιι·ω ἑϋειιεεειιι: ΦΟΦι @ΜΙΓ ηππωω-ίε

δ£ ε!ετει·Πε , ιιιει·ειιτ ι·εΐε&ει·ιιιπι : 86 έπετιιειιεεε ειστε Γει:Ιεε

Ειπε , ιιιεΙιιιειιε Γε νει·Γιιε Ρι·ι·τιειμΠειιι πιειιίειιιι , άεικιάε ε”

Βιιιιτιιι·, 8: Πε Με: ςΙοιιεε @Με νειιιετ. ει εεεειιι`ὸιιι πιω

:εποε Γιιει·ιι: , ειιιοά_οιιιιιιιισεεεύεκε·εΙεεεε , ίεάειιι: ιτιτει·ιππ

ειιιι νοΙιιει·ιε. Οιιιιι ετΒο εεε” γειιει·ιτρ 2Πιιτ8ειιιε ει 8: κι

εΠιιετιε: ειιιι ιιιεΙιιιεε (ε ειπε ΓεεΙειιι ΙΒο.ιιιειιτεειιιαιτι Ρωτα

ΦαπιΡειιειιιι , φα: τειιιὸιιι ΡιιΙΙετιιι· π! ιιττειιιΒιιε ωΕεειιωειιιι

ε βοπερ· ΓεειιιιεΙιιιιι εοιι€ειιετιι ειιιιεᾶετἱότιειιι Έι·ειτι·εε μόνε

ι 1ιισεΈοδεεΒιιΜΒιε. ·Φει ΜΜΜ , άάσαε τοιάεπειιι·ιΒ90%
Ο.,

1:ΙιότΒιε εειιεϊευε!ιοειιπι €όιεετιεεω3!Με @ιών 1ησυιΜι!οιβω.

.Ρατέιἔ όοδεκ. ? (Μπι :ιιι:επι -ίει_εεκιω ὸιιιετΙε :Η ειδικο: ·έπά·ιαιεω

ει·ι8:ιε Γε , δ: Παω :σπιτια Ρι·ιιιειΡαϊειιιιωειψιιιι· ιϋειιι Οτε.

Πιιιε Βεπειίίε 13·ο»ιως, εεε. £ωεω ιιιιειι·ιι ειιιεειιι ,.8ε Πε εοφ·

ΡΙε:ιε Βειιεόι&ιοηεπι.' ΡοίεΒιει:ε φωτ γειιιειιε ο.ὸ 1001111

εοιιίΗτιιτιιτιι 9 ΐώ!ιδ άουυιε (1ιειιμεειωιέ- τιδιι πιον-εειτ εΙοιιεε

ειΒΒειε ΒετιεεΙιέΜοιιειτι ω” μιιιο. ειεεεΡτει, Ιεθ:ιιιιι απ. ΡοΠιεει.

Β·ει:ι·εε ιιιετεε!ι:ιιιτιιτ ιιιειιθ.ε.- πιω Γετνιτοκεε Ρτονιόεειιιτ , ιιτ

σιιιοτ ΓειιτεΙΙ:ιε οτιιεςιιιε`ειιι·ε 0!ο»ία Με Ρετ ιιιειιΤω εΠΓ σε
ωειιιι:,πεε :κι ιιΕΕε;5ιιιι: αυεεέωει·ει Θε τεττο Μπι Μ· Φιτειιιτιι ε.

.ι·ιιιωι6εωιι ετεε1ιΕυειι·ιιε;ΡοΠωιε Ρει·θεει·εςιι6ά ιιιεωΡει·αιιμ

Ά έ::εο-ιιαφε εοιιιϊΒιιιιι ειΒο , ΠεεΙΙ:ιτιιιε ν-οιιιετιε ίἰιιιετ..

:α ° ΡΜ· ωιιεικοι·Δω ΗΜ., βεηιιιΒιιιιιιεΗδΒιιιτι Με ει Με

εεεειρΙειιιεε'άε&ιαι: ειε-ύει όει:ειι·ι Μπεςε: Μαι: νεΙιιε.

Επιτ·εΗΒιιεε:Ησε κιωπεει.ιιι 86 ιιιιιιιιτΙε. Παρτε' ετ€ο !εἐ`τιοιιε,_

τΒπττεΩὸἰΒ66ΡετἰειιιειΡδιι”εε έξαδΒεεει Ρι·ιιιιιιτιι όιΐεορΡετιεητε.

τι τ Σ ν: Ε:: Ντιέ ιιιιιΙΙιτε ειιεατ'ιτίεέι·εΐε&οι·ϊε·, ιιω1ωωωω εοιιιεόε:ι

εις τιιιιιιιιε ιΒιριβ|ιιειτ [εγριιιιιιι ,Μι !ιιιιατειιινοΙιιει·ιτ , ιιιιΠιιιι

”τει·8ειτ τιι:ιιιιιιε νει ειιιιιεΙΙιιτηέιά_ι;ιει _ΡιιΙΙαιιι,ιιὶίἶΡι·ιιιε ειιτιι μι

ιιε τει·Γει·ιτ. (23Μ6!ιιειιτ Γε! Μη» εξει.ιΠι ειιΙεεΙΙο ειεειριειι::

ειιιι Βιβιτ ιιτιο.ειιιε ιιιιιιιιι ίεΥΡιιιιττι τειιε:ιτ.. ει εΙιιἱὲ νιἀετἰε

εΠα1ί εΠειυιά άεεΠε έ” ι·εςιιι:ειτ ει··Γεινιτοι·ε τ φαϊ ΠειΙιιιιι

,ποπ εάνεττεςιε , ιΡΓε :οι όεείΕ @και Γειεάειιει_ΠετιιΠεετε

. #Ρ9Ρε'Ι:1Εξ :Πίτιιιιά_ :ιρΡΟΠιέ: , δε ειιι'είρι:οιιιτιιτ ιιινίΨεεω

Εξ έ έ:: “Πω ιιιεΙισειιτς Ωω . :ιΙ5Βειε :ιΙιε1ιιιάτ ωιτωι: ,Έτιιιε ιιιεΙιιιει:

° :ιάείειτειιτι 5--ε!ειιιόε ειίΠιι·Βειιι ΙιίιιιιιΜ Γε νετΠιέ :ιΒΒατετιι.' Βε

ΜΜεσιιιωιιιιι ιιειιισάινιάειε Μισεί: ΛΦόει δ σύ .2ιήιΦω

`

είίόέσεΐ8εάι&6ϊνει·ίιι ι ειιιιι ώιεειι6ε Θίοι·ια·1Μεεώ,7ιιιεΙιιιετ Π: ·
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Ειρετιιοι1ιτιιπι τσακ, ειδ με πιιοιιτιρπάει ιοΙοεμτεμβέ

όειτιιιο.τοει·ιτ ιὶ ετ!!ει.τιο, τειτιτυπιιόΐΕθιοι! άεπττειιι νει πιο Ποιί?ιτιιτη,μίδ]ιΕ·ιι€τομιιΙΙι-έ34%β€β9%

διαι1τεπι ωιιειιιωω Δεεωι, ιιιωτιιε ροττθι!ΗΧΕ9ιίη>ο,

Ετο , Μ! ειπε πιο:: Ρι·οεεόιιτ. ει εεε ιὶε εοιπεάειιτιοιιε νε!.
ίετν1τοτιοιιε εΙ1οιιο πιοοΙο οΕΡεοόετιτ , Ρετ:ιτονεπιππι τοτε·

Σπάστε , 8: ειτε πωωι ανώτατο ειόπι ;9ιι!τεΙΙο Γιιτ8:ιτ,

οι ιιιεΙΙοετ Γε 8ετεεεειτ ειιΙ Ιοειιιιι Γιιιιιιι. Ι&εωοτιε ίειιτεΠιε,

εοΙΙιΒο.ιιτ Γετνιτοι·εε εοεΙεειτια",·ιοΕιοιειιτεε ὰ πιειιΓι εΒοει

ω, εΙειιιτιε ὰ Πιιιίτι·ει μια, Μ. εΠ: Δ τιιειιΓο. Ρτιοι·ιε. ΡοΠ;
Εεεε 2.ό]ι1ΠιιΠ1 ειοοειτιε ω” παω το αετου», 86,τε;Ε ::,.τιΞι· ·

ὰ 00τ1νεπτιι Π80ϊέστατι44 ι·Ρετειιτιιιτιιτ.άωρα1η ΜΜΜ .ο .. .ιο

@θα
τα" απο , 86τιιι·ιε εοοοετιωτ φωτ ίιιΡειιεαόΩΡΜ9μ

?ινε ΕιτέειιτεεΉιεητ ειστε ττιετιβτε·εό στάΜειψαπΛΩΜ%%

ειΕΜοοειιι Γιετεινιιτ. Ιτετιιιιι τω” οιι!Γετεεωοερειωμάβιω

όε άιειιτιιτ νει·Πιε ιὶ εοιινεοτιι, 90011 εειιιτοτ ιοεΙΡιότ, ει

:ΜΒ ειιιιιΡιιοει., αι-τοοιότο,ιοεΙιοεπτ 8εεκε:ιοτ ε_ειιτειιϊτεδ

Μψεω· »κι .Ποια , οιιετιι ιιιειΡιειθεείοτότ, @Η απο εε απ

τσ.οτιοιιε, ειιιι Γεω ιη άειιττο εΙιοι·ο ιη εεεΙεΠε, Γεειιιιόιιιιι

τετο νει·Γιιιιι εκατ ΠιιιΓτει· εΙιοτι1ε·,(Βε Πε ειιιιτειιτ ιιΙτετιιει.

Πιο ι›ιω .ποιοι ειιιιτεε , ῇιιιιὶοτιΒιιεΙειΙιεετ Ρι·ιεει.ιοτιοιιε , ιτε.

τ:ιπιειι ιιτ :Μπιτ Με; εοε θεματα. (ιιιοι!:52Πιιέι'

ειι1ιωιι, ειιιιτ-4ιτιοο Γι,τιιιιΙ. τΙ,ιι€ι:εοιει:ιτεα›νάοορ `

αιιιτωπ ΜιΡιιέΡυ »ιείδ13εικ.ι Π:ιτιτεέ ΐ16Διερε.ά:Ωέτετέ18ξ ·.

πιω , ιιΓ ιιε Θ!ου·ία Ράτι·ί: άτυπο Ρι·οίτει·ιπιιιτιιι· ίιιΡετ τω.

πι” , νε ιιιεΙιοειιτ [ει:ι1τιόι11°Π τεπ1Ριιε, τωιω Βι·ατιιε, τε.

Εεάει.ιπ , ειδ νεΙἶΡετει8 με τιιοτι:ιύε ειΒετιάτπιο:τ ΓιιΒΓεοιιί άεπ

εειιιτ.

  

Δ

·.ι.έιΐ Χ
 

τ ι ° χ; Α· Ρ:»[Τ πω ων, ' Μ, ι.' · ι ο ι " ι κ; "°

. .-...,ζ --,' , δ

. τ :ΡΒ ε εσφόΜι “με - ε 2 'η δ.ϋΐΠ

πι.: › .::,:· Με π, ·· ·-..·

ΠΠιιε ιιιτέι·εε!ιατιιι· εοοιιιιιιιιιι , ειιεεΡτο αιΒτοι·ε 86 ο_ἔἱᾶ-Ιἱϋ-ϋ£

Γει·1Ρτοτιοιιε α! ΡΙειοιιτιὸειιιι τειοιιΙο.ιτι , αυτ Γ:ιειειιοιιτιι ι ·°: μ'

5οε..ιιίτιιτιι , π! €Χ6008.ηάιιπι Ρετεε1τΠεητι1Μ , 8είειει·ιΠ:ιι Ρι·ο

εεεεετιετιεΙο Ιιιιιιιιιε πι εεεΙεΠει , νεΙ Ρτιιιτι1ε ιο τιιιιτ1Βιιιο

ζ, ` Ε Ά



με ΓΑΝτ1οφεεοΝεσετσοιΝεε ι

νε! !ιι ω!!! Ροιιειιο!ε.ε58εε! ιιεε !ιιτι·ιικε ε!ε!ιειιι: , Γ! Με

εει!εΓεἔοιᾶο Ξ ιιεπι ΜΗειειιτει· πινειιει·Ιοι:.ε β Ροτεί! 8ι Ρτο=

ο!!ϊειο·Γιιο1ιιι·ιιιαι·ιοε ιιιι:ι·σ.ι·ε Η, 8: φειιι- εοφιιε νοεονει:1ι:

αε!Έοιιε!:ιε!ι.ιπι Μια-Έκτο ερ.!ε!ει·5ιιιιι νε! ε!εΡοιιειιτ!ιιιιι. - τ

 

ι-:ξ,ε;! ο! ι: Σ· Ιι.Α

.ι ..ΙΞ1:ι Ή Γ ° ο · @ήν-ζ ·μ ε. _ ,

! π·-Μ ..Ϊ - -· Ι. β.. Δ -

κι.. α.. · ΑΠ: ι·4·)ζ·-[·ομ·ια, _ . ·;_-ι` -
Β ι! Κ - ! Δ

ν; ·ι,_υι: φΕ!εέΕοιιοπι Επιι!!τει· ιιιι!Ιιιε ιιι€ι·εε!!ατιιι· ,.-ιι!!! Ρετ !!!ιιιε!!

σα· Με· Ε!ι.ΗΜιοπαιιι οιιεεωωω τι·οο!!ευε θειειεκεερτσιοδι·.

@Με δεν Με 8: Γειιν·ιτοι·ιΒιιε με ο!!!ώσ ιιιιτι!!!ει·β Γε! ,δα

σετεε!ε"οιιι·ιιιΒιιε αυτι ΜΒΜ ιιιι!ιΒιιετ!ιιτ :δε!Γετιιιτοι·εε εεε

ε!ε!!!ε:Ρτο Γο.!ιιιω ·· = ·

 

ΜΜΜ · ._ Μ. νε" ι· Η

εκει. °ομαΡ]!!Τ ΧνΙΙΨ,

·Ό:ιι::·.: ; _ :_. ; , ι

.·!ι·ι·Ωκ)Ί!κ. ει'. ι η

.Μ . . 4 . .φ ζ

?Με β'τπ: ε· ο !Αιεωιωικ ο!!!ιιιιι !ιιει·εά! π! φα @ειπε ε!ιιιιιτιιι: Η.

Φωε!!"θι · ι ·ε!ειιόει,.ει! σω!ειι·εσ ιιιι€ειιι!ιοε μι! Γε ιιιἱιιιιε_ιι;!ιιτιι ,ειδ

σε!εΓο.ειειιε!ιιιιι:·τοασά !ιοιιε!!ε Γειειειιι!ιιπι Μ!. . ,

 

ω: Α ιςνιιμ

γ Βι· .»Ικανέοι·ίά Γ

· Πά!τοτίιιιιι ιιιιι:ιφειιιι Γοει·εά!ειιι:ιιι· “Η Πο.!!φο φον

_Α!ιο.!ιιιει·ιιιε , φει:ι·ειιιτ ΓἱΒιιο νε! Γοιιιτιι ει! οΓ!;!ιιπι , 8:

εποε Γ!! εοιιεεΓ!!ιιιι Γιιει!ε, ιιι€ι·εο!!ειιιτιιι·3 εοιιιΡ!εεοφε με

εμε ιιιει·ε!!ϊ Γεω ,_ ειτο ©Χωτ, π!!! οετιιιεαιιιομ

ι 1 . ε · ` .ξ

ε

έ.: Ά λ 6 ί - -

κ

πι·
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1): 13οι·Μίτοι·ία.

Οττιιιτοτιτιπι· ιιιει·ετ!!:ιιιιτιιτ ειιοτιειιε οικω !ιει!αιτετιιιτ:.

Ιιιττο.τιι:εε νει·ο άοπιιιιιι ιιεεεΠοτιαιιι οιιειιιτιιιιι Ροί!!ιτιι:ϊ

ει!αίεοιιτ!ειι:ιτ νιι!τιιε Πιοε έτι εειΡιτιιε Με. Πι άοι·τιιιτοτιο που·

ίεε!εει:ιτ , τιιίἰ τιιιειιιι!ο Γε εο!ειατιτδε ε!!Γεο.!αιιιιιν , οι: ειιι:ιτιε!ο·

1οιιτειιτ τιιτιιαιε νε! Ηιετιιοτο.!!ει , οι!! α!ιοιιει τ0.τιοιιει!ιε εειιιίἐι.ι

ιιιτετίετιτ 5 8: τιιιιε ιτι !ε&ιε Με νε! ιο ΓιιΡΡεε!ειιιειε ,. ειιιιειιτεε

δ: ιιιε!ιιετιτεε ίε !ιοι·ιεΠε , τι:: πω!! ειΡΡειτεειιιτ. Νιι!!ιιε !θε

6ττιπι :ι.ά:ειιόειτ ι·εέτιιε , Γε‹! «Με ΓΡοιιε!ει ε!!νει·τετ Ρεάεε Γεω·

το ιρίιιιιι!ε&ιιιττι , ιιιι!!ιιε ιο! νε!Εεε ειτειιτι:ιτ , Με ΙΞετιο @ο

ειειτ τι!!! οο·τιεεε!!!τατεπι..

 

ειιττ1τ ΧΧ.

Π: 2ι·τηιοτε αβατο!

' Ροιε!ιιι ιιΓοιιε ω! Με: Θεοτειιι!ιτιε τω!! ιτιειτιιτιιιει!ε

ΑοΠίειιιπι €τε1ττεε τεε!ε:ιιιτ τις! !εέτοε , οιιοτιο.ιτι Γτειτι·ε ,κ

Ε οΡιιε Βιετιτ ,. !ιιεετιιτιτιχ Ρτωίετειιτετ ;ΕΧΡ2.ιιΐο ειιιτειιι τω:

ειιπι Πἔιιιιπι ὲι Ρι·ιοτε ίο.άιιιιι :ιιιόιετιιιτ , Ρτει:Ρειτοτι οτιιιιιετ,ν

ιο ε!ειι1!!:τιιΙΠ εκεειιιτ τ Ρειιιοιιε τισ !οτ!·ιτιττ:ιτιτεει εεε!ει!ειιιι

ειΓοετε:ιιιτ Γε “μια Βετιετ!ιότει, εκεεΡτα·Βοιιιιιιιαι τΠει 8;

Βάια οτειτιοτιε Ρτοιιτοιιιομε Πειιε άοι·ιεινετιι6 5 τει!ετιω τι]

ε!έιιιί!;τιιττι ,ετ Βέτο ιτιτετνει!!ο ειπε Ρτ!τιι:ιττι·-,.Π :Με !ει!οο.ι

τις ίιιετιτ,.ρτο.:Ρατετττ £εριιιιι_τω τιά!ιιτοτϋ8η οιιινο!ιιιιτ :τοτε

.πιω-επι αιιιτετε. Ωει:ετι απαιτει Ρο!Ταιιτ ιιιτετιτιι εκ! εοιιίεΙ1

!!οιιετιι ιτε , σπιτι ,48ε!εεετε ,τα ου! ιτιιίΠιιτι το τ!εΐιιιιι

&!8ειτσο11!ι1ετιιά!τιεόε!σΒΕ,60υτ (ο ινιόιό!:ιιπι ε _ ειιπι Πιο

ΐει·νιτοτε ΡετΓο!νειτε Εει. !!τι!τει, μι! ει:Τεστιί!:3 Ρτιιιιειττι 3 8;

1110:: οιιιιιεττιτι ε!ιοτιιιιι εοτινεοιο.ιιτι 86Γειότο. ττιω. οτειιοιιε

ιτειιτ ω νι Μ” _ εειτιι:ειιτ Ρτιττιωτι , τ!ε!ιιιιε εειιιτ ιο εειΡιτιιι

!ιιττι , Ρο1τ€!ισεε ει! !ο.!:οτεπι ιιΓοιιε α! -Εετιιιιτι ειιτε8Έεττιτιιιιι



τω ΩΝττ1τητ Ε,ε01ττεττΕ+τατα:Νττεϋ .

αυτ; αικΗτο , ΡμεΡατετιτ Γεςτιιτ τω·Μετπ Πωτεατιτατιττζ τ @σε

`Βι1ε ραΡατατ1ε, ΡιτΙΓετιιι· 8εξαοτετατ?Τετττα , ΡείΕΤεττιαιτι

ΠΓΕ:-επβ ιιτι1Τα: Ροίτ @Φωτ ΙΜεατιτ τω ο!ατίζττα @απο Βοτε.ΐυετατ

αΠ6"Μ σ· ,ψ Ρετε5Ρ1ετπὶ1 τπυκτιιπτ , μιΠετιιτ εγττιΒα!υππ στο ωοὸο ανο Φ

! ' αήττωε. ΡοΠ: ..δεκταιπ εατ1τττι τείεάόττιιοΗΡφίτ ιὴεΪεᾶοτἰιιττι

απ! εεεΙεΠαω Ρετεετ1ττβι1ε ηι1Πυε Βαν: εΒτ1ιια, μα: 9τιαττετε

τα!! νετίωτι εκἱειἰπτῇ, τετ ε ιιατττ1ο ΡοΕΡΝ614αΜ'·ΐπέτα

]£©ᾶοτΙιτττι ή. Με! ττιταιπάο Ροπ· '

.ωτττιππ·,. Με :·ετἱα·τττέηωαηάο οαΡἱτιτΙτιω εετεόὶιιτττἰιτ;.τ1Βμει._εωατΒεωάε ›εεεΙείἱα ερωτα· . Βιετ1ίταπτ , ( ηαΙΙοὲ· Θ(

__-ίεΡατετ ετ ·σουνερω ἑΦ @Με £τ;ττετττΪ·ὸστωἱτοτΙιιω° τ: Η:

τρωω] τωΠιιε επεατ·(ΙΜ ΙΜππω , εχεεΡτο ΓαετἰΙτα _ εεΙΙατΞο_,

έΒοΐΡάτα:ΙΙ ,α_8εετιίτοάε Ιτιδτωοτιτω , Πτιιττε α!Ηετωτ ,.εαυξα

.σωττ_πω $ετνττοτεε νετο ΡοΙτ τεΕεέτ1οηεω-Φωταετεε 262

[είενεαιτεἰ Ώως, εΗνεττατιτ τα εα·Ρ1ταΙιιω ,νετΓτιπτ απ: Μ;;

·τεε: όεἰιτεΙε 1ιτττειπτ άοτπι3τοιατιω. :Βέτο νει·ο 58110 α ώτέ

εεηάυταίεΠΙοεητ ε1ι1οτι1ττ1 σΠξε5ο εοτιι_Ρετἰτ;Ρατατε_αεΙυαΜ

Ν· τη Ιανατοτἰο α‹ὶ ΙαταηεΙυπι τηαημα, @ε τα τεἴεᾶοτὶο απ! τ Ροτ.

τατιόιιτη. - Πετεωνετο Ρατατ1, 8: πωπω αβΙηττ__ αυτ Ιιτττειιτ

,«:Βοτιιιπ , αυτ ίεάεαι:ετιι ;εΙαττ1ττοΒ, αρττεε_Ε8ττυπι ΒιιΠετιιτ. ._

  

τ- - · ν· .τα;_ > τ · Δ _:13αδί&επεζσοβτΝοπω.

Δ / ·ῖ - ῖιἰτα·Νοττα°,° εαιτττ-ἰιπ-ετεΐεᾶοτἰατιτ Ρταεευητἰἱπιιε ῇττηΞὸτἰζ;

- Βιτιε.εο οτάΙιτε απο Παει: ἰιμεΒοτο ,Ναί δ: Βὶηὶ Μ;

9 ,εεΔειιτεε τ· πω· ανει·ο.1εφατοι· ΓοΙιτε _, αΒΙεπτε αΒΒατε με!

τω: ιΠοτ,ΙϊΕΡι·τοτ τἱείτἶιετἱτ; νειπειττεε αιττε Ιετἱεε Πιό:

@με 1ιτετττ·,.·8:Έαάα ΒεπεοΗ6ττοττε ,Δ·ίι0[ε τα @τα Πειατ “τετ

φαω τοϋ νεΓΡεταε.°ΘΡοίται:αω _ΒΙΒει·ώτζ τεΡετευτὶατ Ρι·Ιοτ

,ττατττραηατο , ετ·τιπΒατωτ εκεατιτ πιεΙαυΓττυω 5 τετωὶπατἱε

αεατοωω” ,εετει·Ξε Ρτ:ενὶΐἶ-ε , ειπα: αά.οΡιιε $Πεἰ Ρεττἰτιεητ,

ραπ ἰιτάοττηἱτοτἱτΠΠ 186 Ριτα:·Ρατεπτιιτ αόΊαΒοτεττ1. ·-φ1Ηπιτ:

ΐΡτιεΡατατἱε , τΡει!Γετι1ττταΒιιΙα 8: εαπ. Απε τεΐΡετα·ε :ενετ

ταπτιιτ. ··-Ρσίτ νείρετατ τ Ποστ ΓιιΡετ1ιιετϊίΧΙττητ·α, Ρει·ει;Πο @πια
ΦαΙο εεεωω εάεσεεεΠο. . ' 'ν

εβοττ1Ρ!ετ_οττττητ τω τ1στωερ

 



Φ ΦΑῖΝΔΟ°Ν!ΤΟ!ΟΚἙΪΜ !ΐΕ(!Π!ζ.!!!!1ΌΜ. Ω!

.Β α ° `. τ

.ι~Η!ε απο Γει·νεπιτπι·· ε!Ρει!ι:!ιο. πίτιπε πι! !ι!πε 8επτειπ!οι!ε

Μππ!Βιιε ι!!ε!ιπε 61πι!ιπε !ει!:οι·ο.πιπ886 ποπήε!ππαιππε. Όετει!ε:

νει·ο ι!ιε!σπει!!ιιτ !!ι:πτ !ινεπιε. ειιεεΡτιι νιπι!ίτι Ρεπτεεο!!:επ;.

Ρο!! νεΓοει·ειε Γει!επτειι πι ε!:ιπ!!ιο τιιιπ !ιιετπει!ι ιιιιιιπι πω.

ν°ο τεπιποι·ε.ποπ ει!τε !επιιπτ νε! ι:ειπτεπτ. Νοπ !!ιστπι!!εεπτ8

πι!! ι!ε πεεεΠιιι!ἰὲ .. πεε ίππΒιιπτπι·- !!πιπ! . ία! Γεπιιι·ιιτιιπ Για»

ι:!επτεε ειπε !ε&ιοιπ νο.εεπτ . επι οιε.τιοπι. Ρι!οι·ε ειπτειπ πει·

ειιτιεπτε ενπι!πι!ππι .ι:οπνεπιιιπτ πι ι·είεέτοιιπιπ ει! Μπα!- · κ

άπιπ . 86-ιπε!!πειπτει πιιτε Γει!εε (Με !!ι:πτ Βιειππτ ει! πι”

ε!!πιπ . ειιπε·ε`ιεπε πο!! ειιπποππιι!ετ Γοπιτπιπ ποτπε!πεπει!!8!!ο.

πω. τιπιιτπ”ιτ!!εο.τ° !ιε!π!οπιει!πιππε .'88 Πε ι·ε!!ι!ε:ιπτ !π Με

απ. @πι νει·ο Ρο!!ετι οεειιι·ιειιτ . νειι!επε ειπε ιπεπΓιιπ νω;ιιιι.·

πϊει!οτειποπ:ειιιτ !ι6°επτ!ειπ!!!Βεππ!-εςπει Ρει·σεΡτε.. Με!!! Πω!!! ε?
ιι1ετ!!ι! .ι 86 επι: ίε!Τιιιιι'.-86· επιπ ν!ι!ειιτ τοπ! -Γει!ετ ει! ιπιποζ ω" ';' ο'

ι·επε ιπει!!επι τεκπιυπε εοπει·ππιπ . Ρειεπτ!ετ ππο-°ιέ!π πω.

Ρειππ!:ιιπ ..επ ιιπετιιι!πι·πεπτει !”ι:ιττει ί!επτ !!επτ Ρι!πε ειπε

επεπίειε [πο οι·ι!!πε .ι86 ε!πί!ο επ !ιε!πι!οπιιιι!ει!ο ._ οι!! !πεπε.

τ!!ά!οπεπ1 ίεο!τ . $ἰτ πωπω `ΒιιΜΜί"όιπτέίέΐπω , 86 ι·ε!Ροιι!ζι·"

“Νιου "κι (οι -ιήιιι· !»!εΜπω..ειιειιπι πι ε!ειπ!!ιπιπ.# ο 'Ξ

- π

 

$. . ά τ: Α! π ο ΧΧΙΤί

. · π:ειοΖωι!.ωιπ»ιειικιμι-›ιπιπ. ή _ π'

__ . .ο ω.: π.. .....1 . ι Ύ?

. Έ0τεται!ο Βιιππιπ εο!!ετ!οπ!3 ρπ!Γιιιιτε . ιπει·επτ πωτι

.τ επΡ!τιι!ππ1. 86 Γει!επτει ειιΡειί!επτ ιι!ι!πιτειπ : οπο πάνε

π!επτε . ΓπιΒιιπτ οιππε8.86 !πε!!πεπει!!ι ειπε ιιποε τιιιπΠε
τεν! .Αν

Η

τα : Ρι·ιοιι πιωΠπιέάπτ το.πτπιπ ιζιισ!τε!!ι!επτε . ι·εΠι!ειιπτ. νει. πι. πι.

Τππο !εέτοι· πι! ππτπιπ :ι.!ο!3:ιτ!ε τ!!εειτ !!ιι!κ άουτ”. 86 !εἔπτ_ α!! ει ει·

Ιπτει·1πι ι1πι Μ!ιει·ιι!είπει!τ ;·!`ο!πε 86 !!πε!!ι:επτι:ι π! ι·ε!!ε

&οι!ο ποτε!! !πιβει·ε ετ!ιιιπ πι !εε.Ρπ!ειι·ι. Νιιπι τιπ!επππιππο

.α!ίο τεπιποιε !ειΕ!:ίοπ!ε ίε!1!ε!ποι!ει πο!! Ριππι!!πιιι !π!πειε

.νο!πει!τ..!ιεεπτιιιιπ πιει·επε ιι!α·ι!!ο ..ι1πειππι!ο!·επι !κινε.

.ιιετιτ... ε!παιτ οπειπ!ῇιετἔ!`εεπιπ. ΒΒ!32.ε ποπ ιιπαι·ειτ !!ι:επ:.

τ!σ.πι Β!πεπε!! νε! ιπίππεπόι.ιιεςπε πτ!οιπ!!! ξ ει!!)ει!;Βιιτε..ι

ία! πεε !π!3Ριπώ . π!!! (ιιΒ!·ιο.ΒΒιιτε νε! Ρι!οιε. Εειί!!οπε7

Ξε.ιτιιι· πιιιτιι ;!”πιπο.πτ-.οπιπει .ι εεε-Καππα νει!! ·ειέποε!επτ8Πϋ

π; .

ρ

|

σ



με ΦΑΝΤΪἈαΠἔΕ 20181813 ΕΤΠΒΙΝΕ8` -

:Ποπ 2Β[Με .Διίμιτοττπω πο]ττωτι ίπ Μπήκε Βουιίττί , 86τεΓροι·ι.

[ο φά_[τείτ ω'εσπι (9- τεττα»ι , 86 ΜεΠτ18116€8 .0ΠΠ188 ΜΒΜ;

τΙ1τιτττετ εεεΙεΓειττμ 6

 

τ; Α τ στ ΧΧιττ.

4- _ :Πε [πε £ουφ[στοτίί.

ΒΠ:το εοωΡΙετοτὶο τε8τι!εττε Βοτεε , εποε δωσε εστω

_· ΡΙετοτϋ Βε:ιττε Μετα Ρτονίόεετ εαΜτηιτητ3:υπτ Ητετττ,

86 ειεεειπάτττ Ιιτττιεπ Η: Ιειτττετιιει νε! το ειΒΓεοτ:Γο. ειπε Πε..

πετ , Ω τιεεεΠ`ε Βιετττ , εὶεΡοττατιάα @ο τιεεεπΓο , 86 Γιτρετ

ετο.ά_μιτι Ρτε$τητετϋ εοΠοεατο ,τ·εάεειτο.ά Ιοειιττι Γιιιιω, Ρἱτιἱτο

@τεμ εοΜΡΙεεοτἱο εε 5. Μετα” εεττ .ειΒΒ25 Ρετ ττιετΙΙιτπι

“ Ω!ιοτιιι·τη 86 Ρτἰοτεε οτόττ=ιεπτετ Ροίτ απο 9 Βιετευτεε ττττω.τττ

οτειτἰρηετ11. 5ἰ τιι:Βεε , νει τἱοτ,, 86 ωΡτωτ ἀείὶτετὶιπτ; Με

τητο.τη εοττιΡ!ενετττ τιττπΗτετ Βιετ.ειτ , 86 πωπω ω

. ω: ττοτΙε τεττωτιετ οτατἰοεεττι τ εμε τετττπωιτει , αΓρει·εατ

τω. Μ.0π Ποευ σε αφτι Βεττεά18το. 0τὸὶτ12τὶτ11 εετετΙΙετττεε : 86 Έττιττε,

θα· ς· 88· σετ Ιτήιιοδτιιττ1 είτ, Ματια Ρτεί:ετεπτε , Ροτ1811τ οπττ1εε ω..

μετα Μ -εειρ1ττευε ω , 86 τιιτΓτμιειω τϋνεττειπεε Ρτεετετ (ει

τεττΓτο.τ11 ττιετεεΙτο.ιπιττ ὸοτππἰτοτἰιιιπ. Πιπόε τιιιΙΙιιε τπτ-Π ει· Η.

εειπ1ειω εκατ, εκεεΡτο Γ:ιεττΠ:ο. 9 .εεΙΙτιτἱο, !ιοΓΡΙττι 1 , ε;

ειιίτοεΙε ἱΩῆτΠ1οτι1ΙΠ. @εε τεσπα νετο 86 εο.ΗΒΙε που εεε
βαττ ]ει.εετε. Δ

Μ.  

ΩΑΡϊ.ΤΤ ΧΧ1ν.τ

 

@βατ ιίιτόικ οίκο ΜΡ άίεα»τκ›·.

Ν ὸὶε ΖΝαταΙἱε 1)οττΠτή,, Ισ (ΠτουττιετΠοηε 5 Μ ΕΡἰΡΒΜ

. Με, το ὸὶε Ρο.Γετισε 86τοτο. Βεβάοτττειάο. , τη οτπο5Βι1είοΙ.

Π 1ετιιοττειτάΒιιε δ, Μετα 8 εττεεΡτει Ριιττίἰεατὶοπε. Μ.. . .. . . . . . .

ΟΟ'0Ποοεο1ομερ..Ορεις ο· ...0.π.0ΠΠ.05-.....Οώ..··..·

,τειτε 8. Μετα ΜτιΒάειΙεττεε86 8. Ε2ιιτ°ετ1τἰἱ, 5ωτ6τηιιε Δε

@Με , Μτε!ιαεΙ1ε ΔτεΙιο.ιιεεΗ τ, -Οτω1ωπ δωι&οτιιω 86

'Η

τ

"σετ-τητ..



ΟΑΝΟΝΙΟ ΟΡΟΠΜ ΚΕΟΠΕΑΒ ΙΒΜ. ;ι5

Β. Μετεω 7 δ. ΝΞεοΙεΙ , πι Β6ὸὶε8τἰοτ1€ εσεΙοΠεε θα οπωΙ-_

Βυε εΠεΒιιε Πο:ΜιποΞε αιιπειητιιι· άιι:ε ωὶβά , εκσεΡτο. Βο

ιΜΜεο. Μ] Κ:1πποε Ρει!ιικιωω , 86 καιω: £ταττθε Ι€ᾶἱο11ὶ.

ΑΙΜ ρωωβοε ?ε·ίΒε Με το.ιπυππ ΦΗΜΗ ΜΙΒ εκεερτἱε

(μια:ΜΜΜὶπΩΡ-εὁτεἔεΙἰτω , ΓεάΙ1οετ δ. ετ€8οτΠ 8: 5. Βε

?€έΙΙόΗ , Η απο Ρει!ωειε οα:ιιι·:εκπ , 8: νεόιιι1τ &ει:τεε ειςΙ

ει οτε-ω.

 

Ο Α Ρ Π Τ ΧΧΥ.

1)εΙσπεύ:.

Τατιιἰωικ τμ: κο Με Μπα. Ριιει·οε ἱηΕι·α 2111308 επειτα;

8:οε Ποτ; ειότιπἰ ιιι·οε , Παρε ειό ΓοΒο!ατειιπ ώΓο5ΡΙέι1εω,

απεεμε :ιό εοιπνοι·Ποηεω, άοτια: οπωΙυπι ωοώ:ι·ειτι·Ικ Βθἱ

ΒΡπτητ3ε. εοικεΙΤει·Ιι: ειΙηυει ηοΒΙε τοΙΙΒἰοοΞε Ισα. Τοτἱ;

π:Ιαπ ιὶε π8τοτὶε 1η εττἱοιιΙο ἐπΒι·Μτειπ:Ιε ΜΒοι·ειοτΗ:ικ. $εά

πε (ΨΗΦΩΝ Η·ο.τι·ιιω ίὶΙνειεἰευω οριιε ειῇιιΠἀΒ€τ Μπιτ , αυτ:
Κ

Μ ι:1πετε ει Έσω ίεωπι Δείεται: Ρι·οΒ1Βαπω,

 

Ο Α. Ρ Η Τ ΧΧνΙἈ

1): βσ#καὅἰὶσ μυ ές[κπέΐι3. `

Κετι·ἰ άεΓιιη&ο Μπι Μοο 9112111 ο]€τἰ€ο άεΒειπ ΠιιΠΞμ

Ροε:έΙοτεε ίσια: ι1τ1ι1ίὶΙι1ἰΓεΙιι€ κ. Ρι·Μιτο.ε ΜΠΕ” : (Ιω ειυτεπι

ᾶυἴ€Ηοτἐε οτἀὶτιἱε ίσοι: Ποει1Η ν. ΡίἑιΙτοτἱο. : Ιειὶτοτιιτπ «απο

υιπιιΓςπὶΓΊιιε υος, Ρατε»· ωοβο›· 8: τ.. 5ΙωἰΗτει· Ρι·ο Γοι·οι·ε,

δ! νοτο ειΠιιε ττιοτἰατυι· Ατιπεςιιειω Με οπιτἱοτιεε Ρει·ίοΙνωι

τω· , τ€ἰτιεὶρἱετιτι1τ ὰ αιΡΙτε Ρκο ιπτοεμε εΙεΓιιιΜ:ο Μπι! , 86

11[9ιι€ π! Ρω:Ηωταπι ηιιωεεωτι ιεκππικτιιι·.



οι ιιΑ·Ντιιιασ.›ει ειοιιι·ειι ει· σιιιΝιιει

 

;ε.ιι>=τι·π ιειενιιμ φ ε;

11ο [ταη·ίίια·ΙαίεΒ Φτεοων"β:ω

 

ειιιοςιιε εοοιιει·ειιιτε Π:αιιιιιιιιε , 82 ιιιεοιινιιΙΓε

τειιετε όεει·ενιιιιιιμ ςιιοει τιιιΠιιιιι ΡοΠ:ειιειιιι ιιι ΙειἰειιπΡ

Β·ειει·ειιι 8: εοι:ιν·ει·Γιιιιι ὰ ιιοΒιε ΓιιΓεεΡτιιε ξιιε:ιτ, ιιιειιιιοιιιε

αυτι κεεἰρἰεϊῇιι8 ,..τικιιιιιιιε Η ιΠε Ρετ_ίε 1ιοε Ρετειε Ριφι

ίἱιπιζε:ιτ. @ιιιειιιιιςιιιε ετιεπι ει: ΡιοΡω. εΙε6ιιοιιε , νε! Ρεο

τει·νιει άε ειΠςιιο :Μι μεμε: όεεοι·επι ιι1Βειιπ11ΠωϊΠωωΠΡ

ΗΜ ΗΘΗ ΡοίΈιιΙο.νει·ιε . . . π. ι . . ω. ι . . . ε . . σ . σε.

:κι Η όιΒιειΠε εεε ΙιειΒετιιτ.ΛεοτΓυπι ει1ωωι1ιω ει άιΙ-ε·ιΡιι!ισε

;1°14ειίι:ετ,.νεΙ πω νε! ειιιιι Ρειιιειε οοιινειιιαται·.-μιτ πάπια·

θεετιιιιι ιιι ΒΙειιτιο εοιιίὶΙΕειιε-ῳιοΠἱΒετ Ιοε1ι1ετιτεε ειιιΓειιΙται·ει

~>~~~~Π~ ινε ταΒιιΙα-ὰ·Ιο.ἰεο ΐι·ο.ετε ΙειΒει·ιε Ρτεε οΠτοιιιειιιε:

Β9Πειιειιιι ειιειταιειΓιιειιιιιτ οι·ο.ειοιιε εοιιιΡΙεω , ειΙιεετ Μπεν·

ηεβου·,, Θεώ ·ίη @Μπι , Μφι·ει·ευιεί 19ειισ ,.ΡιιΙΓεευτ 5 πι: ιι€Π1ο·

Ρετιιιοε ΓιιοειαιΒιιιοτε ιεικιειιεΪνεΙ ίειιιειΙΙοι~Ιειιἔιιοειε οσω

ΒιιΙει·ιε ω ο.ΒΡαειιάειιιι με Γε ιιιιτι:ειε ΜΜΜτ. Ο

 

Λεει-ει ῷ Χ:Χνίιι;

_ 13ο ΜΜΜ: ἐκ σκευαβι·»·ίσυίπιπέι2.

Ω00ωΠηιιε , ετιαιι·ι ιισεειΒιΠοίΐειιΓε · ιιΙΙιιε :Μοτο Γιιβ

ι `Ρε&ιιιιιΙιεΒιιει·ιτ , ἴεειιιιεἱιιιιι ΚεειιΙειιιι ιιοΠαιιιι ειΒιι:ιιι·

σε! ΡΗΦΠ Ρτιιιε ιιιάιε.ετιι:.·ιΓφιε ειιιιιινιιι ιιειιιετε νεΓ

.ΊΡΟΦυπηιιε Ιοεο !ιιιιιιίιιιοαΙι ΡτοΧϊττιο Πιο όετι·:ιΙιειιτι απο-

@εποε [ΜΠΕ Δ; Γετιιιτιιτο. Ωι.ει·ει εοιιιττιο:ιεπτε , πιω ειεΙειτν
σε

ειιΙιιΒε:ιτιιι· Ρ:ιειεει ΝιιΙΙιιε εεισ.πι Με Γ:ιΡιειιτιιιιι εοτιβΠοι

Εάεπι Μ: ει!ιιιιιο Γεεειι!ειτι ὸε εοκινε:Ποιιε Βιειειιό:ι εκι8ει·ε

Ρι·πΓιιιιιει:, ιιτ'ι1ετιιο Ετ2ττι1ΓΠ ειΠιιε ειιιιι :Πιο ιιι&ει ειιιιΒιτιιιιι

ιικιιιΠοτιιε ΠΜ ιιι Ρι·:εΐειιτία ιιπιειίΈτι Ιοε1ιι:ιτιιι· μισο εκιΠ:ειιτε·

Πι εΙιςιιο ίτἱπετε , .κι εοι·αιιι Ρι·ιοτε Μι Ιιεεε , ειιεε τιε και

Με 9Ψ2"ιά 3-ΙΚυβε εει.ιιι6ιειιιιιι Βετειιι€ιιτι. σε ιι Με :Με



Ό.ΆΝΟΝΙΟΟΚΠΜ'ΚΕΟΠΕΑΚϊΠΜ.
31$'ί

.τεΓετατ Γεσ εοταπι Γεεεσιατιισσα, Η οσοτσιτισε εαστε

κ

ιτε <ισιάριατιι τηαιετιιεατ. Νεττιο ισ εοιιιιισα Ρασσοτ εκ

εστιατ ,. εαΡστ αοΙσατ ασε ταιιαι:,, εε παμε εσπι αΙισσο ιιιΩ

πιά πετ Βταεροιιτοε 6ιοισσα , τιε :Πι σα τε €0ιησετατιιτ. Νεπισ

ίοΙσε σα. ιταεσισιιι ί:ειτιιπαιισιιι νε ῖ Πει: Ιιεεστιαιιαετετιιατστ,

ασε Ιοεισατστ.ι Νσιισε ιτιεοιιισιτε εαιτται·ιειε Γεετετα έστησε

εείιατ

τεΡτεΙιεσὸετε ασιιεατ ,. ΡτοΡτετ Με εισαι 86 Οιιατιι Μισο

Νοε τεΡτοΒατιιε είτ. Νεττιο αοΓοσε ιιεεστια τιιαειίιτι αΙιε

ειστε! μπει· εοιτιπιστιεττι ειιαστιι αΡΡοτιετε ασάεατ , στα ?ατε

ασίια·τιισε τ, ασε σοι-Ικα ,. αστ·ιτιισστσε Έσετιτ , ειιεεΡτιε Με

κισσα ΡτοΡτετ ΡτιιΕιτιαπι εοσΓσετσόισεω Γσαιτι Κεεσια Μετα

τσιιετιεοτάιτετε:τεΙσσιτ. $εσ·ιεΙ 86 Ιιπισιοισσιοιιε ισ]σο8ον

.ΐατσι!ιατεα νείΈτο.έ α.νοοιε Γσοετνεσιεστιοσε Γαιστατιτιοα, στιιιβε

.αισιΓετσενείιτσπι ι:ιε τεΕισε ισεεττια Ροτισε εεΒιιτιιαστιο φαω

εθιττιιασάο ΙοεισιαιΓεατ. ΝσΙΙστ ισ οΡετε ίσο αΙιεσπισε τεστ

πιστατε αστιεατ. ΝσΙΙσε επτα τεΕε&οτιστιι εοσιετιετε αστ

.Βιβετε, αυτ επτα τιοτπιιτοτισπι ιαεετε ειοπιι ειιιιιεσε σκιά

τετ αεετοτοε οτα·:βιτσατ.. ?ΝσΠσε ειιιεεετιε εωτιοΒιι μα: οιιτια

αΙιεισιά νεστιετε,, νει εισει·ε , νει αεεοσιτσοτιατε , νε πω

-τατε Με Ιιεεστια ασειεατ τ εεε σειισε αιιι,ιιια ττιοσατ αστ

.τεειΡιατ ειδ ειπε ιιεετιτία. Έτατετ σιτει€ετσισε αυτ Γσι·σττο

Ρετιιτσε α νοοιε , σε εοσταειοσε ειιιτεει ΡΙστιιιιοε-Ρετσαε,

α·ειτιονεατστ , στ τιιιΠσε ίταττετο σσιιι ετιιιαττινιε Πα οϋωίεε:

-·τια αει εοπιττιιΠα ει·τανετιτ ισ ΐαειεπι τειιατε,σετε ασάεατ.

δα! Γεεστιάσττι κε,εσεω τπΡοίιτο·Ρτιστ ενετιτσε τει @σε

εατστ. @σιτε Πε ιστεΙΐιεεσόσπιοσοτι αιτ°Βοιτι-ισιιε, β

,σεωω·ι·ίτ πι το βατστωατ , 86_εισοτι εεε Π: εοσττατισιτι Αμ.

Β.οιο όιεεστι , ρεεεαστε.κοττω ο»υτιεικ ευρω , οι: εττετί τυπικα.

Ι:τώεατιτ. ·ωοεἱ αυτ» , 19το έι·ατίαα ι, θαιιτ»τικ τά Βουιίωτω , ει,

(ζησει ζει· |ια]ταπι ε/τ, Ρατει· ττοβετ , αστε δε μια @ΗΜ ρετεερ..

τιοσεισ Ρι·ειιιτ ΙαΒιιε α £τωιωτ τιιεεστια (σετ. Π: ετιατιτ

Ιοεο ω” οτατιοτιιε Ρετ" Με, απο (Μάο έ» 11ττωι Ροίι:

ΌοτσΡιετοτιστιι αστε Ματστισαα 86 αστε Ρτιωατιι μια οσα

τιιιιε τιεεατιτατε ιιεοεατιτ. Πε ιιιτετ ιτε” στο: α »πιο ο δέμα:

εστω» στ [τωρα Φούι]εσω, πιεπιοτια α παμπ Ρτ0 ΙΜΒΗὶα·

τατε ιοει 86 οτόιτιιαΙιαοεατιιτ. ΝσΠιιε ετιατο τταττι Γσοειι!..

Ρασι εσιεστιατασι οΒιιειατ. $ι ασια τταττσιτι , αΒΒατε @Η

-ΡιτσΙο ει εσιιιιιισει Ιε$ιτιτιισισ είε οδετειιτε , τω αττισεΡιτ,

α, .

ΝΟΤΑ.



με ΑΝΤΙ(11.ΤΞ ΟΟΝΒΠΕΤΠΠΙΝΕΒΎ ο

εοριιιιι νε! εΡιΓεοΡιιτιι ειιιει·ιιιιοιιιιιι·ιι ε!ε ικιειιιιηιιε ώ

ίο.εειε ΡιιιιΓιιιτιΡΠει·ιι: 5 με σε νιΓιιιιι· Γαειιι ει Με! Χι.. ε!ιει

Ροειιιτεειτ. 8! ει! ει!ηιιειιι Ροτειιτεπι , ιι. ἀιεε. δ! α! ει!ιιιιιι

ειΒ!πιτειιι ΧΧ.(!!θ5 ΓειτιιΓεειειτ. Ριο!ιι!σειιιω ιι: ετιιιιιι ε!ε Γερ

1τιι!ιειιιοΓ!ι·ει ιιειιιο Παει! ε! εοιινειπιι Ρε: ι·εΒιι!αιεπι εποε.

Ρ!ιιιειιι ε!θό!20 εοιιιπιιιιιιεετ. 5ε6! παμε Γ! οιιιιιιιιο τε!ιε 6!ιβ

εε!Τει·ιι:, ειιιΓιιιιο.ιιι· Ρ8.ιιιιο5 8]ι1ε :ιεε!Ρειε ω:: ειιιει·ε ειιιόεετ,.

11εε εοιιάιιέ!ιιπι Ρι·α:!σεσ.τ. Ρο!!ειιιειιτι Πειτε: π! !ε&ιιπι ΡοΓ!;

εοι·ιιΡ!εεοιιιιιιι νειιει·ιε , εεε ειπε !!:ιει·ιιιιι , κια: ΓιιΡτει :Πα

1·εΠάεειτ : Ιεε! εοτιισι·ει·ι ιιεεεΗ!τειτι!ιιιε εοιιιΡΙει:ιι , Γτ:ιτιιιι Γε

Ξιι ειι!σιειι!ο Γιιο εο!!οεεε. (Σιιι6ιιιιηιιε ετιειιι·ι ιιι ωΡιω1ο,

σε! Ρεεεειτο. 6!ε!ειιάει Γεω, Ρτοτε!2ι·ε ειι6!εειπι·ειιιιιι·ιιιιιωτιάο,

νει·ίτειι:! τε!!!!ειι6!ο ι·ιεςιιι661ικιιιι ι·ενειιιτιιε .Γιιειιτ , 86ιτι εοιι

τιιιικιειει ι!!ε ε!ιιιτιιιε ΡειΓΙ:ιτειιτ ι ι!!ι ευ! Ρι·ικ!ετιτιοι·εε Μ.,

!σειιτιιι· 8άνετΓυ5 !Μ1]ι18 ιτιοι!!ειιιιι ο.!υΒιιτε ιιιΓιιτεειιιτ.

 

::Α ι> έ; π· ΧΧΙΞΩ

Βίτσι.: ευιίισο»‹ι'ε ρω.φων.

Ον!τ!ι18- Ρι·ο!πιτι:ε Γιι6Ειιιιιε Ρι·οΓεί!!οιιετιι Παω κοιτάει:

8.€! ΜΜΜ , ά ε!!εετ τει· 6'αβίρε οπο· , Βουιίπε , /ε·ωπιίαυσ

σ!ομικυι των» ερ Ύί·υαπει (α πο» ευκβπέω πιο εἰ: ειφεέΐαιίοηε

πιω , Ρετειιε νειιι:ιιιι ειιοτιειιε ΠιιιειιτιρΓιιιιι νειτΓιιιιι. !)ειιιόε

-1:στοΓ!ετιιο.τ Γε αυτό ει!τειι·ε, ει!ι!ιατε ιιιε!ιοειι·ιτε ειιτιΡ!ιοιιιιιιι

-6'ε/ξερύπα: Πει:: πιά·ι·ίεοι·άίαω :παπι ίπ πεσει-ο πωρίέ ω 3 ςΙΗδη].

Ηετιεε Μπιτ: , Γιι!ήιιιι&οι1ιιε Ρτιιιιο·νειΓιι ΡΓει!ιιιι Γει!ιεεε

Μαὅπϋ.$° 1)επιΜΜ ειιτιι Οίοι·ίω Ρατι·ί , εειιικ!ετιι ι·ειιιεΙΡιειιιτ.

@α Ηιι!τ2. , Γιι!3]υιι€8τ ε1Ββειε Ρατε›· ›ιο/!ει·Γ Ετ πε ,Με 6'αί·υαΜ

[εεε /ει··σεω που”. Με" ή, Βο»ιίκε , απ:Μίκω άι· /αιιδι!οι Εβα

εἰ ,- Βοπιίπε , ειστε. ΔΗΜ! ρι·οβε!ατ ίπίωίεικ ίπ σα, Βουιίπε

ε:ωκάί οιατίοπεω πισω». Πσπιίωσι Ύοθιβωτ. ε

Πωσ επί ποπ υιου·τυπ ρεεεατυπωι , /εά ΡαπΓΣεπτ164Μ (α Μια;

ζαι·ίοπωι Τίτο /εκφεν ίπεμίκι2 , βρρίΙσίιει· άερ·σσααηκε , πι· βεί::
-|ΠακικΓο πιο Ν. [ετεΓαι·ίθα: αδΓιεασ ›·εκκπείατκι·ο , [6""έ'ιθ Με ρία

τατι)ι έι·αιι?αυι ίαι[επάει·ε ιίιΞπει·ί:ι εισαιωκ: ωβι·ι): Με ί»β·πω ,

Με ιίύί πιί!Μπάο βαάίκω μ·εβωτί: Με ρο·σκη·ετε με!ι·Στ › ν!!

:πτωση



οΑΝοκι::οιισΜ 11ΕΟτ1Ι.Α111ΠΜ.. Η
Ε»·Δ·2ύεουι απυ·»ε ΎΪΙ'Ω κωεωεω:ίοκκ το άωΜπτσ ΡἔπΨἱα3, Ρα·

.Ώο»ιωκω.

Ρώπα. Γιιτεεω πονἰ:ἱιιε Ιεεειτ ρτοἴεΠἰοοοιπ Μεση Με

Μοάσ : Σέν [αετου Ν. ρ·οπιίτω , Πω αιαΙΜωπ, [κίω·8:ο!κ·πι

(φ οδεοίίεπτΜω Βοαπίπο Ν. κόβει! Θ· β00€Βοή6Μ /έω ε· Θ· (Μ

δίίίωτωι Μία· ουσία/Μ 8απόΐα 136 έω,ε”εω Μα›·Μ ,ν φ· οικο

πἰσα»ι °1·ξω»ι [ο·εωιάκω 12εέκίαω 8. .%!πέκ/[·ίπί Ρα:»·2 ,ιο/Μ. -

- Ετ Ροιπιτ επι ΓιιΡει· οιΙαιτε οΓωΙπω ΗΜ!. ΒεωεΙε μοβ

των.: Γε , δ!. ἐηεἐΡ5‹ι: ε1ΒΒειε εισεΞΡΙιοωιπ Ε'οπβ·»ια Μ: Β6'50.%

ιιαπι θ:ιτι·οε θωειοε. απο. ΒΙΠΕ” ΑΒΒειε ίιιΒ1ιπι€αι: Βακτ

δ1€έΝοτιετπ. Φ

.Παω ‹Ιισἰ [απαίκω Μακ: ὁ [εαιίέ °Μπίι·ατε εσπ·τω/ωω αέ/”ίυ· °

,Μπα δ·οσαπίσπέσ αυ:εσπάκ αυιονο›ι , ρεάωίΒα: :ιο/Μέ Ριπιβεαπόο

“Ιάσων , σ- δ·τατίαΜ έ:: ευ , μα έ» το ρευ·[ε·οοπτ, ί»[ιωάο; ιιτ

Ρτοτεδἶἰοπἰε πω: πισιπίτισ: μ·.ερέίι): , μαι' α· άουαπτε μ·οοπίβτ , Με.

Ρ|σατ ; Θ· βω Ι»·οβΜοπί: σκεσκτο›· εΪεἔΪιω· , αἱ αι με Ριν/λ

Μα·απτύπκ ίΐιβιε άιἔπατισ: ε: ρ·οπίτευε έακάία Ισοττίπέατ. Ρε,

1)οωιπωπ »ο Μπι.

ΡοΠ:0:ι Γυκεειτ πονἰτἰτ15 , Βε @Με οἰιιΒΒειε- μι· Κ€8ιτΪειτπ

τοππιπιοατι ίοεἰεωτεπι σοη·ἔι·εἔετἰοηὶε όποηε-, .9αβρωσ οι

1)σκ.τ Ρατε›· Μ π44Μετακτ ῇιἰεἰἰιιυτ /ἱιοτπω , εφ πο: ὅσα: Μάιέ·πί

|ωβίρίωκ: το ἔτι ου·αείο»ίω: πυ[Β·ιέ : ('0ΠΕ'ΕιΖά!9%θ τἰὑί με Όαιιἔεπἰ.

τω» βια» »ιοάίατοπ·πι Βσί (9 Βο:κίηιωι ίοεκπι ἰκπε "Φίνεπιίί , Θ·

·Μβακιίωπι Μπα Ρει/ἐυεκαηιἰί , (9- Διά “Μπιτ Μπα Μεκάίτατουι β

ιἰεἰἰτσ›· Ρσπππἱεπκἰἰ , 67 βατ πω· Βοάίε εα›·ίω [»·ατσωίωτί: [με

ι:ία!ίκο·»· υονι|συιἔἱτ Μ τοπίο , ἰπι άίοίωι ρίοω φα: β·ατευιο ιδίο

δΐίοπίε εβ απέΐυ·ίκ (σ. ιυπατνἱκ αυτ βιίε|ίθισ.σ [Μα σου]ισπεξει·ε· ‹ἰἡ

έπετιω· ίπ ω!ί:. Ρα· σιωιάσκο. -

Εεεε ιρΜΜ όσωσω (α ?παπι βσσιωάκω Βαὁι:α›·εῇ·α:νο:- ίπ Μπιτ.

'.Χρυ·ίο ε!εξ/ίπι Π3. Ραπ κυρα. .8'αί·υκω [ασ [ατακα πασοκ. Μίκα·

σέ ακκίΜπι έ: _/Ευιδΐο. οι·εππω.

Ρωτοκάε , Βοπείπε , υιψκἰτονιἰἱαω "και [απω!ο πω , έα..

τ»·απηκε ωείε5ΐί: κωσί!ίί , κτ @ν το τυπο τοπίο Ρο·ακίπατ_. ζω μ.:

@ζω μήοία: α/#μα:ια. σ

Α1.ιι:ε (Μισο ω: ι=ΑειΕΝο.>.Μ υιιοεεεεποπεΜ.

ΝονΜυε νοΙθι15 Ρτοί:€ίΠο116Μ Γειεετε , ΡοΠ: οΠἔτειπάει

πι1Ξειτ ουτσο.Ιτο.κε , δ£ €ο:1ν€οταε ω σκεψη Ϊ 8: ὸὶαιτ πο:

Τ ι



3:.8 ΑΝΤΙαΠΑ £ΙΟΝ8Π·ΕΤϊ313ΙΝΕ;··· °

_ Ω

#νοΙνω πω * νοΙ€11ε Η€ἑὶ€ιπἱο μπαι :απο Βιπιε ν;:ι·Γιπτι 8 .5'ιι|άρο

Με , 13οκιω: , β·σιωάκω είυμέσωι πασα (α Ύέ·υα»ι , φ· πιο» σωμ

.]θωια'.ω Με «ὁ ε:φεέΐατίοπε πω: : Έτο.τςΙΒιιε 1'θΓΡο11άθΠΕΠ3116 τ6τ..

Πο 9 .9ιιβερίπιπ: 1ΞεκιωΦ·νίτονάέαω :παπι ίπ πιι·άίο τωφωικί.

/σωπάωπ πωπω πω» 136!" _, β:: (μ Με:: και ίπ |ϋπ.τ τυπο , ¦σ

|Ηωι Ράνια «β σἰεκτσΜ τω. Θ!οπία. Πο::ηικ πωπω Ρι·οΠ:τα.

α) Φ εΗοωπηι· Μ ΡΓ2¦τ11ἰ θ Μαέκκ.σ Βοπιίωσ.σ , Μάτσα: »ιοί Πει”.

Ευα· ερωτικα ΜΜΜ. @ΑΜΒ ΒοΜε , ἀηεὶΡ1ο.τ Ρτε:Ιο.τι:5°νοΙ σοὶ

εΡτηΠπωπ Ιοτειιὶειε , 86 πι Με εΠαιτιι:, Ρε:ε›·_ωβε›·. Ε.» ω»

πο: Μάκωσ Μ 2επτατίοπευι, Μέ Μετα. .Μία/πω [π. 'Μίκα-οί

19ουιΜυ, £βο σέ Βοσπίπε. Μνω μ·υ)ΐσίατ. 1)οωίπο σκακάί,

Οκωω. Ο»ιπι):ο2ε·π.σ [εκφέτα»·πι· Όσα:: ο Μω·κώ·σ |αυιισίο πιο,

@Με ?ή πιο» πωπω» ρεσεατο›·ἱ.σ , β‹ἰ ραπίτοπτίαΜ (α επηρηέη

$ίοπεπι Μια: , εφε, Τιιικ Γ11-ϊ8θ115 πιονπ1ω Νεο.: ε.αι·τ:ιπ1 Γιιειπι

!ιοε τ11οάο. Ψ

Ε(ζο [καιω ί!(, @πω παώ πιο ίβί-κυα .Όσο Φ εστία/λε .ΐαπἄο

Μ. @·· ρυ·οπιί€το σ!αι·άίεπτία»ι βσιωιία»ι ταποκίσακι ›·ιεεζαίαυι δ'. Απ

έ"/Π,,έ ΒοΜπο .·μ_ Β,-.ς[αφ :·ςε!ε/Βο αβίωτί ώ· βοσφωίύω ε|ιι:_,

φωσ /?υιίο»· μ” 60υέο·Θέατ1οπτ: ωποκισε :!εέετιι; κα: και (α απ.

μη) πω βαδίίιπι2εΜ. Δ

Εκ Ροηετ απ» Γιιρα· Μπακ 9 ΡτετΙατο Δίεεητε απο Επι.

ττΙΒι1εεηεψΒοηειιπ Γοπ|ἶ›·πια θα: ΕΜΗ πετώ. ΡοΠαι ΡτεεΙει

τικ άοικτ πονἱτὶο απτο Γε Παητἰ εοππωιωεττι Ϊο€ὶ€τ2τ€111

£οηΒτ€ἔετἱοι1ἱ5 ώεεω Μπα οτατἰοι1€τ11 8.Α11Β11&ὶ11ἱ:,ἔπτσ

συκώτι, [»·απα: .ωυωἰωί έ, ἄἰΪιΣαΜ›· Πεκ: , άείωίο ρ·οκί»ικ.τ , μία

@Η μ·αφω [σαιτ ΜΗ: ρ›·ί»σέρα!ίται· ιἰατα, Αμα /ἱωτ ?Με Μ» 06,.

|ξ·"κτί.σ ρ›·ασίρίωκ.α ίπ Μοαιαβη·ίο τοπβίτιστί, Ραίωα»ι ρυ·ορτου·

9ιωιί ε·βί: ἰ» ΜΜΜ σοπέκι·έατί , (ασ. 8€ε1υἰτιιτ Μπεει·ο. 5, Αη.

ΒιιΓτ1ιαἰΒεΒιιΙει , φαω ΡτοΪ©ίἶο πονὶτὶο τοτωτι Ρε:1εεεΒ:=ιτ,

«σε ~ ἐ

@Ρο
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Μιεεεμι.ΑΝΕΑ

ΕΡΙ 5 Τ-ΟΕΑΒΠΜ

ΒΤ ΠΙΡΙ.ΟΜΑΤΗΜ·

τ. -. .__. ¦ ?..-. -.ζ2τ..-.... -Μ __4,_____ ___________κ_

ΡΚΆΕΟΕΡ Τ Η Μ ΒΑ(ἰΟ ΒΕΚΤϊ Π. ΚΕθΙδ

1111Ρεττ8.τι1111 Μ: ΙΒΒοΙωο ΑΒΒο.το ΑιπἱίοΙουίἱε

ΩοιτποΒἱἰ. -

Οοπβωα: ἰωωαπἱμι:: ε]α/άεπι Μοπ4|Ϊ£ϊἱἱ.

  

"τα οπιιι5Βιιε ειἔοπτἰΒιιε Ρτεείουτ1Βιιε περα ίιι-ΜΜ Ν!»

” 4. " `“ τιιτΞε. $ἰ ΡετΙτὶοιιΙΒιιε ίετνοτυπι Βε5, Ιη αμκ:

Ρτο οΡΡοττιιπἰτα:ἰΒι1ε ΕεεΙοΠ:ιτι1ιπ νεΙ Μο

Μίὶοτὶἰε ιτοΗτΞε Ρο.τείεεετωτ ειι1τἱΒι15 , Η

Βαπει· οιιόΞιπιιε ε τεξςἰωπ ςοπΓιιετικΜιεω

εκετεοιπαε , :ιοΒἰε επί ωετεεάαπ νεΙ Πο.

ΒΙΙΙαιτειπ τεεπἰ ιιοΠτἰ ΙΒιΒἰΙἰτε οοΜὶεὶἱιπιιε. Μεοςιιο νεοε

ταΒΙΙἱε ΙΒ80:.ΕΝι15 ΑΒΒει ὰ: Μοιιαίὶετἱο ΑπἱίοΙει , ςιιΙ ώ:

.ἰιι Ρ:ιΒο (Ξγτιοιωοἰεο , ἱι1 Ιιοιποι·ο Ρθειιἱἱειτἱε ηοΠτἰ Ραπτο

πύθμιο ΡΗ , Βοο.τί νὶὸοΙὶεοτ ΟΑκ1ι.εΗ ΟοηίεΙΤοτἱε εσπ

Α

  

  



2. ΜΙ3ΟΕΕΕΑΝΕἄ

Βτιιθιιε ,Ρετ ιτιἱΠὸε Γιιοε (:Ιεττιειιτἱα τε8τιι πάω όετιιΙιτ ΠΕ

ΠΟῖἰἘἰᾶΠἙ, εο ειιοτι εοτιἴοὶιτἱιιιιε ιιοΙτετ διικ·τιιωνικιιε Κω:

επι ἱΡίιιιιι ΜοιιειΓτετιιιτιι Μι αυτή εωωωιιωω Ρετ ίιιιιτιι

ειι&οτιττιτεττι εοτιεεΠῖΠετ , δε τιοε Ροίτε:ι τινι Μπιτ Οτι τ. ο

α·κτιιι τω δ: ιτεττι ΒΑοο8τ.κΤι1ε τω ετιειιι(ΞΗτουονειιτ

τιεε ιιοτι δε (ΣΗΡο·ι·.ιιιιιιε , ετιειττι Βοτιιτιιιε δ: ενω τισ

Ιτετ ΤΗΕ0οεκ1ε11$,Πεε τιοτι δ: ενιιττειι!ιιε ιιο(τει· ἱτεττι

(ΣΗι.οτιονει1ε , δ: Ρτειεεε!Γιιε Βοτιιτιιιε 8ε 8ετιιτοτ κοίτα

(:Ητι.υΕΒΕιιΤΠ5 τιιιοτιτιειιιι τεεεε ; Ποτ Ρετ εοτιιτιι απ·

ᾶοτἰτειτεε ἱΡίοτιιιιι ιιι:ιτιιιε τοΒοτειι:ειε , ἰΡ1ῖ ιιιοιιαίτεττο Ιιοε

εοιιΗτιτιπίΤειιτ : ιιιιάε δ: ιΡω Ρι·αεεΡτιοτιεε Γε ει: Ιιοε μα:

τιιετιιΒιιε ΙιαΒετε :ιάΒττιι:ιιιτ,ά!ιοε εἰτεαἰΡΓιιττι ιιιοικιΡτετιιιιιι,

τιιιΠο ιτιετιιιετ:ιιιτε,ΜΤετιιιιτ εοιιΓετν:ιτιιτιι , τω Ρτο τοττιιε τει

τιιιιιιἰττιἱιιε ΡοΠιιΙειτ ἱτι Ιιοε ιιοΠτ:ι τιιι&οτιτειε ιιτ το ΞΡίο υιο

τιειίτει·ιο ΡΙετιἱιιε άετ>εετ εοτιίιττιιεττε , τιιιοτὶ Με Ρτ:είΗτιΙΤε

νείττει ιιοτι άιιΜτετ ττ1πΒιιἱτ11ὸ0. @τιΡι:οΡτετ Ρταίειιτι μετεο

Ριο ιιιΒετιιιιε , ιιτ Πειτε Ρετ αιι€ιοτιτατεε Γειι Ρετ ΓετΙΡτιΞτει

τιιτιι Ρτ1ιιεἱΡιιττι Ιε8ιιιιτιιτ , δε ιιίτιιιε τιιιιιε ω οΒΓετνατιιτιι,

τιετιιιε νοε , τιεΗμε Ρτἰοτεε , τιετιιιε ίιιεεε!ΐοτεε. νείττἰ ίτι

ε:ιιιίτε ἰ ίὶιιε ιτιοτιαίὶετἱἰ, ιιεςιιε ω εσ.ιιί.ιε τιιιάιετιότιε, τιεειιε

:τα ίτετει εκἰΒετιὸτι , τιεε ιτι:ιιιίιοτιεε τει1ιιιι·ειιτιο , Ρειιιω

Ξιι€τεάετε που Ρτο:Γιιτιιατιε, ΜΗ Ρετ :ιιιέτοι·Μτεττι Ητιιιατειιπ

ἰΡΙε ΑΒΒ:ι Γιιἰετιιε ΓιιεεεΙΤοτεε πειτε εοτι8τεἔετἱο εοτυπι Ξιι

ἰΡίο ιιιοιιο.ί"τετιο Πω :ιιιιτΙΙἱεττιτε εοτιῆΙἙειιτεε,‹ιιιοὸ ω Ριπ

ίειιε τατιοικιΒι1ττετ τιετΒετε νιάετιτιιτ , τω: εττΠιιιε ὰ Ι)εο τι

ιιιειιτἰΒιιε ΙιοιτιιτιιΒιιτι ΙΜ ωεω :ιόάι:ιιιιι νεΙ ο.υΒτιιετιττιτιιτιι

ίιιΒ οτιιιιἰ ἰτιιττιιιιιἱτιτε ττιΙ“Ρε&αέ ἱΡΓειε Ρτ:τεεΡτιοτιεε ΓιιΡτει

τιιεττιοτειτοτιιιιι ΡτἰτιεἱΡιιιιι , τ1τιεπι τε με: ττιπτιἱΒιιε ει: Ιιοε

ΜΜΜ αι:Ητιτιατιτ , να

ὶΡΓιιιιι Ιοειιιιι Βιιιέϊτιιιι Ρετ Ιιιιιιε ειιιέιοττωτειιι ιιοίττειπι, τι:

Ι·ιοε ειιιοτι ελ Ητιιιτιτιιιτι Ρετειιιιιτετ Ρτοίἱεἰατ επι τιιιειιιετιτιιιιι,

εποε! Ροτιιιε ειε ιτιεΙιιιε @πέτα Ρτο ΙΒΜΙΙτετε τετιιιι τιοίττι

Ώοτιιἰιιι πιιίεττεοτόιωτι τΙερτεαιτε. Ετ ιιτ Με ΡτεεεΡΡτἱσ

ιιοΙτι·:ι Ηττιιαπι οὶιτἱιιεειτ νι8οτειιι, τι·ιαιιιιε πιοίττει: ΓιιΒΓετἰΡτἱο-_

Με τοΒοι:ιτε, ίἰἔἰΙΙοειιε ττοιττο Ιιοε ὸεετενἱττιιιε ειθῖτιτιειτε.°

Ια (ΠιτΞΙΗ ιιοιιιιιιε ΒΛοοιιετς°τι15 Κα. :Οπα ίιιΒ ότε η,

(Μ. ΡεΒτιιατ.

εατιτ τετιετε , ΡοΠϊόετε , ὰ τΕιττωη ω.



ΕΡ·ιετοι.ΑΜ:Μ. 3

`

=ΡΚ.ιΈΟΕΡΤΗΜ ΙΜΒΟνΙ€:Ι ΡΗ ΙΜΡΕΚΑΤΟΚίδ

:Ια εΙεἐὶἰοπο ΑΒΒειιἱε ΑΜίοΙεπΠε.

Ν ποττιἰιπ: Βοιτιἱιιἰ Βεἰ δ: δαΙνει:οτἱε ηοΠτί Ιεἐ ιι ΑΠω

(:ΗΜετι. ΗΙ.ιιοονωιιε ὸἱνἰιυ. οαΜυ.τιτο ρι:ονΜειι- Μ»

τἰει Ιι1ιρετατοτ Αι18ιιΡτιιε , οιπτιἱΒιιε ΠάοΙΙΒιιε ίαιπ&ει: Βοἱ

εεεΙείἱε: δε τιοίὶτἰε , Γειι :Παω Βετο ὸἱΙ-Ροτιίατιτς: ίὶιεεεΠὶπἱ

Βιιε τιοίὶτὶε , ποτιιω Π: Ίιιἰο. ΣΪ€Ι1€ΕΔΒἱ1ἱ8 ΑωιοιΝιιε ΑΒ!»

ωοιιαΙἙετἰἰ δ. ΟΑκ1ι.ΕΡΗΙ , ςιιοά άΙςΞειιτ ΦΑοϋόΙα, ειά

ΜΜΜ κατάεπε ς!ετηετιώ.πι , ίιι88εΙῖὶτ ωετιΓιιετιιὸὶιιὶ

11οΓττει: , ιιτ Ποια ειιιέὶοτἱτειε εαποτιἰεει δ: τεΒιιΙετὶε ῇιιΒετ,

ιποιισ.Πετίο , επί ΙΡίε Βετο αιιξὶοτε ρτα:εΓ: Ρετ ποίϊτιιιπ

Ρτα:::ε:Ρτιιπι εοπθτπωτε ό; ροΓτ εῇιιε οΒἰ:ιιτιι, Η :ΑΜ Ξκινεἰι

τιιε ἰτιρτεεὸἰᾶο ττιοιιείὶετἰο ίιιἰίΐοτ, @αἱ ίεεπτκἱι1111 τοΒιιΙ;ιω

δ. ΒεΝεοιετι εποηει€Με Πω ἱΒἰἀ€ω ιιιἰΙὶτιπτἰΒιιε Ριπ

| εποε, ΡτοάεΙΤο ΡοτιιΞΠε:ί, Ιἰεοκιτἱειτι ΙκιΒετεπιτ Ηπα· Γι: ώ*

Βειιόί ΑΒΒειτοι11. ()ιήιιε άορτοαιτίοηειπ , ςιιἱει ῇιιίὶι: δ: τα·

τΞοωΜΙἰε ιιοΒἰε νἱίει εΙΈ, παταω ειοεοπιωοόανΞωιιε , δ: Ιιοε

ιιοΓττοε ίωΡει·ΞειΙοε ειΡἰε€8 Βετἰ ]ιιΠὶπιιιε, Ρετ φα» «:!εεεττιΞ
:πιω :ηπα ῇιιΒοπιιιε , ιιτ Ροίὶ ρτο:άΙ&Ι ΑΒΜεΞε ὸἰΓεεΙΤωιπ, Η Δ

:ΜΒ Η:Ξ όο εειἀ€τ11 εοπει:οδειπΞοηε ἰιινειπιιε τερεττιιε ίιιετίτ,

ςιιἱ αττετοε [εειιι·ιό.ιιπι τε8ιιΙ:ιττι δ. Βεκ ευιοτι τοΒετο Ροΐ

Ετ , Ιἱεειιεἱειπι ΜΒε:ιιπ Μα:: ία εΙἱἱζειιὸἱ ΑΒΒ2ι:εω, ςιιεΙἰτετ

ἱ-Ρίειιη εοπ8τοεο.τΞοποπ1 ρω ι1οΒίε, εοιήιιεε ηοΠτει, ΡτοΙαμιε:

ΒοΗτει, δ: ίἰεΒἱΙἱτετε ι:οτΞιιε ἱιπρετἰἰ ΜΟΗ ΜΙ;ιτΙ:ετ Βοπιἰιιἰ

ιτιἱΓε;ἰεο:ὸἰειιτι'εκοτατε άε:Ιε6ϊετ. Ετ ιιτΙιειικ ειιι&οτΙτετεω ἔι

ιιοΒὶε ία&ο.ιπ νετἰιιε ετοὸετἰε , δε ὸἰΙἰ8αττι;ἱιιε εοκιίετνετἱε,

@ειπα [πατώ ιιοΠαι ΪυΒτ€τ51Σι11ανἱττ1ι15 , δε σ.ιιιιιι11 ιιοΙὶτΞ

ὶπιΡτεΙῖὶοιιο @απο ῇιιΙΙὶωιιε.

5ἱΒτ1ι1ιτ1 ΗΙ.ιιυον πει 8οτειιΞΙΙῖιτιἰ ΙωΡεταεοτἰε. Δ

Βι1ιΑΝ 0115 Πἰαεοοιιε π! νἰεειπ ΡΜοεοωι τοεοΒιιονΞ.

Β:ιω ρι·ΜΙο Πο.Ισπάεφ _]ιιι·ιἰἰ επιπο (]ΙιτΙΙΙο ρτοΡΜο Μι.

1)οιπώ ΗΙ.ιωονιοι Ιιπρετειτοτἰε, ΞιιάίέΗοπο παώ.

.Α&ιιιη Α£1ιιἱΪἔταΙ10 ΡειΙ:ξιτΞο Κε8ἱο. Α

α



ι ΜιεοειιΑΝεΑ

Αιιιιο

8 ,τ ο .

ἔ` δι· β

ι>ιωρει>τυΜ εΑιιοιι ::Αι.νι
Ε άι: εΙ:ᾶἱοιιι: ΑΒΒιιτιε ΑτιιίοΙοιιΠε.

Ν Βεἰ ιιοιιιἰιιε Γειιιέιει: δ: ιιιάινιάιιοι: Τιιιιιαιτιε δικο ω”

@ω ισα Και. ει Γοινοτιιπι Πει ιιοιι ιιιι·ειτιοιυ.ΒΙΠΒιιε

ΡαιτιοιιιΒιιε Βειιι8ιιιιιιι :ιΠειιίιιιι·ι Ρτωβειιιιιε; ι€8ιε εεΠιτιι

όιμιιιιιε οΡετο. ίτεςιιειιταιιιιιε. Ιταειιιο ιιοτιιιιι Πι οιιιιιιΒιιε

[Μάιο απ ΕεεΙείἰω ΒάεΙιΒιιε δ: ιιοΓτιιιε, ΡταίειιιιΒιιε ωρα

ίιιι:ιιι·ιε , τ111ι;ι νοτιετο.Βιιιε νι: Κε ι Ν ο ι.ισ115 ΑΒΒ;ι Μοιι:ιίιει·ϋ

Ειιι&ι (:Αιιι ι.ει= ι , ειιιοό νοαιτιιι· ΑιιιίοΙει, :κι ιιοΠι·ο.ιι·ι π·

οιτάοιιε ίιιΒΙἱιιιΞιο.:ειιι, ιιιιιιιιΙια:ι· Ρετιιτ, ιιτ €ετιιό€ιτι ι ιιοΒιε

ΠΜ εοιιιιιιιιΤ:ιιτι δε άατιιιιι ΑΒΒ:ιιιαιιι οιιιιιιΒιιε όιοΒιιε νικ»

Βια: ΜΒειιόειιι μ:: ιιοίιτο: ειιι&οι·ιαιειε Ρτωεσμιιιιι άειιιιο

εοιιΗι·ιιιιιτο ὸἱ8ιιιιτοιιιιιτ. Ειιιε ιιιοοιιιΡετΜοτιεπι εισ:ιιιειιτι

ειπε εκεἱΡἱειιτεε , Ιιοε ίετιΡιιιιιι ΑΙιἰτιιάιιιἰε ιιοΙ'ετειε θεά

ιιιΠιιιιιιε , Ρετ εικοσι Γεειιιιάιιιιι Ριεςοε ειπε, σειιιτιάειιι ι:ετιιιιι

εοΙΙα.ιιτι ίσειιιιόιιιιιΚσ8ιιΙειιιι 5ειιιέ`τἱ ΒΕΝεοιοτι ειΒ ασ Βιμ

Βετιιιιιάειιιι , ει ςοωωιιιωω : νΜεΙιεστ οι 9ιιο.ιιάιιι ίσειιιιόιιιπ

Ρτορι·ιιιιι·ι ΡτοΡοίιτιιιιι ιιι Πει νοιιιιιτο.τε νιικ:τιι , ο.τιιιιο ια

ι·ιοίιτει- ΗάεΙιτειτο όιιτεινετιτ ; ιΡί:ι.ιτι ἴιιρετἱιιε ιιοιιιιιι:ιτ:ιιιι

ΑΒιι:ιτιειιιι, απο οιτιιιιΒιιε ίιΒί @Με Ιεδο.Ιιεσηιιε :ιττιικιιιιΒιιε

πινω, Γεειιτιιε :οικω ειιιιιιε ΡοΠιό.ε:ιτ, δ( το,ε;ιιΙειτι ιιιίΗι;ιι

τιοιίο άΙΓΡοιιειτ. ΡοΠ: Γιιιιιτι πιο οι: Ικα: νιι:ο. άεεεΠιιιιι ,

Ιιεειιτιο.ιτι ι1:1Β©ειΠΕ Πιιιιι1 ειιιιι ιιοΙιτο αιιέὶοιἰτειτἰε ειιϊειιίιι

Μοιι:ιεΙιι οιιιίόε:ι1ι Ισά, Η Ισια· οσε ιιινειιιτι ροτειΈ, Γεωπ

άιιιιι εειιιοιιιαιιιι ιιιιθ:οτιιιτοιιι δ: τιςιωιιιωι Ρατιιε Βε Ν ιε

οιοτι ειαὁἰιἰοιιοιιι , οι: Γι: οΙἰ8ειι‹ιἱ ΑΒΒ:ιτειτι. ει αστειο

εοιπι€ετιτ ειιιτι , ειιισιτι ΗΜ Ρι·ατιιιτιισιιιιιιιιι εΙε8ει·ιιιτ , μι:

(Με ιιοιιιιἱεοι· ικιπιιίΠε , :πιτ ιιι Βειιιιι , αυτ ιιι ΡτοΡο .τσιπ

ίιιιιιτι , αυτ ιιι ιιοε, ώ αιόειιι οΒαιιοτιτιιι Ρτο:Ιειτίοιιιε ο·

ναι Με ειφεΙΙἰι ιιοιι Με δετειιιτιιτιε ιιοΡα:ι: ειιι&οτιτειτα

οοικοΠιοιιιε ε:Ιι8ειιόι ΑΒΒπειτι Ρτινοιιτιιι· , ω Ίιιιιιιάίιι εΧ

-ἰριὶε ιιινειιιτι Ροτει·ιτ , ειιιι Με ό: ΡτειεεΠὶ: δ( ΡτοὸειΙἔ: ΡοΠιτ ,

νεΙιιτι ΡιπιτιιίΤιιιιι αι , ίειτιΡετ ΜΒεσιιιτ Ιἰεειιιἱαιιι :ιο ΙΕ εΙἰ

8ειιόι ιοΒιιΙατοιτι αΒΒ:ιι€:ιτι , βη:: ι:ιιιιιίΡι:ιιιι ΕΔΜιιιιτι ἴαιιέ`εω



εΜετοιΑκυΜ. Τ

τω ΕετΙτίιστ ιιοΙττοτιιιιι :ιιιτ ίιιτιιτοιιιιιι ττωΡοτιιιιι τοιιτι·:ι

τιι€Ηοιιτ: Εντ ιιτιρτόιιιιτιπο. Ετ ιιτ Ιιεττ ιιιιι8ιιιΗτειιτιστ

ιιοΓιτιι: ειιιδτοι·ιτειε ίτιιιΡττ ιιι (ΞΙιτἱΡτἰ ιιοιιιιιιτ ιιιτ:Ιιοττ:τι:ι

οΒτιιιτειτ Ητιιιιτιιτειιι, τοπια ιιοίττει το.ιιι ίὶιΒτττΗτιιιενἱιτιιιε δ:

ιιτ ετιιιιιΙο ιιοίττο ι18ιιιω ;ωιιωω. 5ιΒιιιιτιι ΦΑΝΗ

εΙοτιοΐιΠιιιιι ττ8ἱε.

Βιιιιι·ιιοι.οιιιιιε τιοτειιιιιε τα! νιττιιι ΗΙ.ιιυονιοτ

ι·τεοΒιιονι. .

1)ειτει κι. ΟιιΙει·ιάι.ε μπι. Αιιιιο κ. 1°€ει1:111τ0 ΟΑιιοι.0

ΒΙοι·ιοΓιιΠιιιο τεμ , ΙιιιιιΕτιοιιτ χιπ. _

Αέιιιιιι ντιπω ρο.Ιειτιο ττ8ιο ιο Πτι ιιοπιιιιτ ττΙιτιττι·."

Αιτιτιι.

ΘἔΒΘΘἔἔΘἑἔἑΜἔἔΦΘἔἔΘἔἑΞ· ·3ἔἔτ·3ἔἔ·ὲἔἔτ·3ἔἔωἔἔξ·

ΤΗΕΟΠΠΕΡΗΙ -ΑΠΚΕΙ..ΙΑΝΕΝ5Ιδ ΕΡΙ$ΠΟΡΙ

νεκεϋε

°ΑΠ ΟΑ11ΟΙ.ΠΜ ΙΜ ΡΕ.ΚΑ Το ΚΕΜ

ειιιότιιιιι .τι ΙιΒι·ιιτιι ότ ΡτοττΠιοτιτ $Ρἰτἰτιιε-ίειιιᾶἰ

. ει) ἰΡίο αιιτιιτιι.

ΡΕιτιο, !ιιστΙΙε:, ετΙει ().ιιιοι.ι ω ντιιι€ι.ι @ΙΙΙ

Κτειε, δε ό Ρἰτ τις , Ιιιάιιρετατοτ ανο.

τ$τ:ιτιιε ιιιιτιιἰ ρ1ιιιιτιε , ώ Β:ιΙιο. @στα άτ:ι:οτιε.

ΗΜ Γιιτετιιε ὸἱἔιι:ι πιω Ρετε (οπο 8ε:ιιιι.

Ἀτ`Π ίπ τι: τιιτΠοε οτιι1οιιιιιι Βιεττιτ οιιιτ8,

Ετ το τ:Ιτιιιτιιτττ ίιιιιιιιτ ειιιιοτιια ιιιιιιιιι5, μ

Ετ το8ττ ιιιιιὶτ νττιἰε9 τιιιιτι Με! ιιιιο τττιόιεῖ τε ειιιτ τιιιἰε!

Ρτοτἰιιιιε ως ίιιΡΡΙτιι Μια όιέτει τω”

τ)! τὶιιττ Τιιιιιιοιιι.ι=ο Ρετ ΡΙιιι·ιιτιο. μπει τιιτιιττι,

ΡΙοτἱΒιιε τη ιιιιίιιιτι ττττιιε οιιιιΠιιε εδο.

εξω Ρειτττ Ρτοετό:ιτ ίτιι ΡτοΙτ $ριιιτιιε :ιΙιιιι1ε

Αόίττιιτττ Πιιάτο άο8ιιιιιτΞΒιιε Ηἀτἱ. '

Βιιπιιιιιτ ΗΠε ντιιιο ότιιτι·ιιιιι τοιιίτττε Ρ:ιτ.ιτιιε,

τξι Γτι:ιιε ιιιατόιιιιτ, Ιιιιιιτιιιιτ νιιιιι ιιιΒιιιιιτ.

επ πι, Η ιιιοιτ , ιιιιιιι ΡοτττἱεΞ Ριιιε ιιιίτιειτ Με,

Πιτ Ροτττο, Ροτειο, Κι:κ ; Πτιιε ιιότιττ οικω.

]ικΙιτο. ίο.ιι&οτιιιιι ιιιτειιτιι τΓτ ίτιιττιιτἱε=. ν:ιτιιιιι,

@σε τω: ΓΡιιιιιιιτιι Βιιωιιω ιιιιιιιε εδώ
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Τιισμιο ιπαππω ἰπῇἱεἰεε, νε8ε:πιτ πιιεκπ δΡἰτἰτιιε Με;

@παώ τιιοαι€ιιε τειπΡοτε εωρὶτ ειΒἱ.

° (Σπ άσσι1ε εε πιιιπόΙ, Ιω: τπἔπἰ, απο: δ( περὶ ,

' (:πτ!ιοΠεεε-δε πάεὶ πωπω, δ: παπα Ππ·ιιιΙ.

ΠιιίΒι Μπα, ἱπΞπίἘει νεοι: , Ιειιἔὶτἱε ποποκε ,

Αττἱβιιε ἰπΒεπιιἱε Με αΙπποπτει Ρπτ:ιε.

Ηπιε δ: πω, δ: :κακο ῇπΒεε, τεετεπίπιιο , ίοτἰίπιιε:,

ΟιιτΒἱτο ό:: ΙΙΙιιτιιτπ ροοιιΙα Ι:ιτ8ε Β1Με.

@Η τείεταπιθ νἱττιιτε εΙιιἰε, Ρὶοτεια: τεάιιπό:ιε,

Ιππιιε Βοπίε ειιπδΗε κ, πω, ππιπο.Ρτα:ίι:.

Ηἰε τἱΒἰ Η (Ποπ, ο!οΧτι·:=ιπτ ἰιπΡοίἱτπτο άπεΠο

Εκστο νὶτειιτἱε @τι τποὸο, Η παω Ιιειβεε.

Τα παοκ παπα. Ρ:ιττιιτπ ν;ιΓτο π: Βιιτἔἰτε ΐιιππο.

' (3εεπΙτο, ὸοειιἱτ Μ:: πονα Ιἱνε νετιιε

Ηὶε παω ποΠτο. :Μα πιιιπἰαι Ειείσατε πείείτ,

(Μπι νοτο νΙπόεε ειιῇιιε 65 ΞΡίο ίεςιωΧ.

ΡἱιΙ8ὶ‹:!π ίπΙεπὸὶΗιιἱε εὸἰτἱτ νἰἔὶοτἱπ Ρἱππἰε ,

Ε; νο:ὶ Γειιι€Η, Κα: Ρἰε, :πωπω ετἰε.

° ΪιπΡετἰἰ νπίϊτἱ, Κα: ἰπεΙἱτε:, ΜΙΤ: ίεειιτι1ε,

Βείετο ΤΗεοππωιι: πατε άοειιπιπιππ ΙΙΒοπ5.

@Με [Ηττα ΓειιΝ:ιτο Ρτοεοποτε ΒΡΙτΙτιιε ειΙιπιιε

ΑςὶΙὶτιιἰτιιτ-, ΙεΒἰε ποε τοΒοεπτε απ».

Ηοε εναπ8οΙἰιιτπ 5 Ιιοε Ρτοιπἰττἰτ ΑΡοίϊοΙιιε :ιιι&οτ,

Ηοε εαπἱτ ιιιιαπἱπιἱ νοκ με εοτόε. Ρο.ττιιπ1.

ππππππππππππππππππππππ

πιυι.οΜΑ ωπΕΠΙ πω ι=κΑΝοοιιυΜ

·· Ρτο Μοπειίὶοτἰο δ. ΜειεΙοτΗ ΡετἰΠεπίἱε.

Οπίὶίὶεπεἱε ἰπ ιιπἱωτε Πεἱωτὶε διυπιπεε δε ἱπεοιπρτο4

ΙιεπίὶΒἱΙἱε ΤτἰπἰπιτΞε ἱπ ποιπἰπε Κο·:πειι·τιι: Ρτ:ιπεο

παπα Κα ΑιΙ8ιιίὶπε, ὸἰίΡοπεπτε ΡτωΙἰΒπτω ΠεἰτπτΙε σΙσππτπ

τἰ:ι, Ξπτετνεπἰοπτἱβιιε τεΒἰπΞε ΑΠΕΠ.ΑΙΙ)Ε νεπεπιπ1Η ίιιΕ

ἔεποττἰατ , ειιπι ποΜΙΗΠιππ ωστε ΒειιτΑ ποιπἱπο , οιππί

Με ειπιιΠΙΒετ οτάἰπἰε ΠιΒ ΞιπΡετἱο ποίϊτο ὸεΒεπτἰΒιιε Π

πι1Μο Ρ:ιτε;ιτ νοΙιιτπιιε, οΒποκΗ Ι)εο ΕιπδΗίε1ιιε εῇιιε άιππ

:νὶνὶωιιε , π10ν6ιπιιτ , δ: ίιππιιε , οΧΡ:άΞε π: Ρτο ποίω
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ιιο!!ιτοιιιιιιΠιιε εττειτιιε ι!!!ιιν!οιιε εοιιιιιιονετἰ , ιιτΠιιε πιει!

τ!ε !:ιι·ι&οτιιιιι ἱιιιΡτεεειτἱ , εο!Πιιε !ιιεε!ΙΒιιιτει· εκοτειτε , Παε

τειιιιε Ρετ ἰΡ!οτιιιιι !ι·ιτετεε!!!οιιετιι νει!ε:ιιιιιιιε Ειιιε!Πεε ν!νετε

ετΠιιε Ρο!! ιιιετατιι !ιιιιιι!εε !ει!ιειιτἱε αν! Πειιιιι ε!εοτιιιτι Πι

$!οτι Πιιι&ειιιι εοιιτειιιΡ!πΙ. ΟΕ:ιΡτοριετ εοιι€τιι:ι Με.,

Πασά ιιο!ιΞε με εοπιιιιί!Π τει!ειιτι !ιιειο ει!ε!τιι!ειιιτ, τερα

τιιιιτεε Πιιοι! ΠοιιΠιιο Πι!ε!!!ιιι!Πιιε ειιιε ττ!!ιιΠειιτ, ἱτινἰο!ιι

!ι!!ε :ιτΠιιε !ιιτειιιεκιιιιτιι ΡετΠΡεετε: Πιιιιι! πια! ιτι!!ετ!εοτά!ο.

ρ:ιιιΡετιιιιι δε ε!!!:ι8!τατίοι1ε !!1Ρτει€!!δ!::ιτι1ττ1 !ιοιιου.!»!!!ιιαι

τεΒιιιιιτιιπι , ειιιιι ειΓ!ειι!ιι Ρ:!ιιιατιιπι ιιο!!τοτιιιιι , !εεἰι·ιιιιε

Ρτει:εεΡτιιιιι Πτιιι!τ:ιτ!ε ι!ε τε!ιιιε. , Πιιειε Ρ:ιτετ τιο!!ετ !›εειτειε
πιειτιοτἱειτ Ηιιεο Και, ιιο!Πιιε Ρἰε εοιπιι!!ιιιιιε πιοτιαε!ι!ε μ

ί:ιιιιιι!ειιιι!Βιιε ()!ιτ!!!ο !ειιι€Η!!!ιιιοΠιιε ΜΑΟ ι.οιι ι ο , !ιι ιιτ!ιε

Ριιτ!Πεεο. Πιιιε!εειιτ! ι ιι!ι! ετἱαιτι !ιιιιε!αν!τιιιιε ιιιοιιει!!ετ!ιιιτι

ιιτει:τ:ικαιο Ρτικειμιο εοιι!ε!Τοι·! εεεετ!!Πιιε ΠιιιιἔΗε ἰιιἰ!ιἰ ει!!!

Βικιτ!5 ο!ι ι!!οι:ιιττι εοΠιοτει, Πιι:ιε ιιτ Ρει·εξΠτ!ιιει !ιο!ρ!αι!ιιιιι

και· Ρετ α!!0τιιιτι ειπα. Ε!! :ιιι:ειιι Ρτἰιιε πειτε !τι Πιι:ι ἰΡ!ιιιτι

!!τιιιιι ε!! πιοτι:ι!!ετ!ιιτιι , δε Ρτα:ι;!!ιιιιι Πιιοε! ε!α!!ιιιιιε !Ρ!ο

ε!ιε ττπι!!ει!οι·ι!ε Πιιι&οι·ιιιτι , δ: ι!!ε!τιιτ ν!!!ει:ιε αυτι στου!

!ιιτε8ιάτ:ιτε, Πιιιε ει! ἰρ!ιιιιι Ρεττ!ιιετ, δ: εειιιε!!ει ΜΒ! εοιι!ε

Ε1°.πτει Πι !ιοτιοι·ειιι Πιιι&ειε !)‹:ἰ θειιεκτ!είε Μ ΛΕΜΕ Ιτειιι

@Με κε Πω: Ρι·ιιιε Παει: !ιιιιτ , ιιιι‹!ε [Μα ε!! πόεΠοῇ Πι

(ιι!ιιιι·Β!ο Ρε.τ!Π:ιεο Ματ Ρι:οειι! ε ιτιοειι!!ιιιε ', ἰιι !ιοτιοτε

δ. Μιιοι.οιιιι ι!!ειιτει ειιιιι καει «ω ειι!!ειεειιτ!., Π! Που.

ἱΡ!οτιιιιι ε!! !εΡιι!τιιτο. πιοιιιιε!ιοτιιιιι. ()!ειιι!ιιε ετἰιιπι ν!ιιεει:

ῇιιιαε. 52νε!3$ Παω, Πιιεπι ι!εε!ιι: ι!!νω ιιιειιιοτιω Ηιιεο

ενω ιιο!!ετ, πτΠιι!νοειΠιιε ιιο!!τ! Κο·ι·ιιεκτι τε8!ε !!!!ιιε.

Ιιτειτι μ” καπ @και Μοιιτεπι-ιτιαττγτιιιιι Πιιειιτι εοιτιεε

Ριιι.εο άει!!ι:. Ρειτνιιε ετ!:ιιιι :ι!οι!ιιε Πιιειιι ττ!!οιι!τ και”.

1.Ει.ΜΙ18 Παω ειιιιι!επι Παω !”ιιιιτει !ετιρτιιιιι πιοιιτειιι.

Νεο ποπ δε ει!οε!ιιε !ιι εοιτιἱωιιι Με!!ἰεο,Πιιἰ ι!!ε!τιιτ διατι

ε ά!ε-ειιιιι σε , δ: Ρτει:ε!!ιιιιι Πιιοι! Λεω” α!οι!ι1ε!τι εοιιι!ι:ιτυ.

Ρ:ιτ!!!ειεεΠ!! ίεειιε Ποιιιιιι!ο.ειιπι. δει! ό: εεε!ε!ἰειε Πι Ριο

ε!εεειιΠ εοπιἰωτιιτ Ρ1°!111ει Πι ΡοτεΓτατε Μο.ε!ι!ειαι Πι !ιοιιοτε

δ. Πιόιιιωιι Πιειιτ:ι , ειιιιι εαρε!!ει. Πι Μειτοι!ο Πει ἱτι

δ. Μ.ιιι·ι·τ κι !ιοιιοτε !ιιιιι!ειτει. Α!ἰ:ι ιιι νετιιοϊ!ἰο εεε!ε!ἰ2.

δ. ὅτε ιιιιΑΝο ά!ε:ιτε, ὰ !ιι επε!·ετιι ν!!!:ι ειΠιε!!ει δ. Πι ειι<

πιο εοιι!εει:ο.:ι. ΠειιιΠιιε Π: εεε!ιεΠο!ι Πι ν1!!ο. , Πω;
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(Πάτα: δ. Ι.εοοεοωιιι , Μ ειι]ιιε ειτΜΜ ποΜΜε Βοηεάί4

433 εο11Π:ετ. $ιιιπ ετἱειπ1 ΜΜΕ πι. τωιιΞτ ΚἰειιΙίιιε Μ

Βοηείἰεἱο εκ. ΓιιΡαιάϋίΙ:ι Ρο:είϊτ:ιτε Μεάτοϋι Μ ερἱΓεοΡἰο

Ρειτἰίἱ:ι‹:ο δ: εοΜίτσ.τι1. ΕεεΙείΜ δ. ΜΑΜΑΞ ΠοΜΜἰ ί:Μ6Η

Βσεω δε Μ εοάοΜ εοΜἱτατι1 Μ ΡοτείΈτιτο ΙΗ:ιαι νΜαιτιιπι

:ιτΠιιε ΡτοετοτιΜ1 Χνιιιι σ.τΡειπ. Ετἰ:ιΜ Μ νεπιιει ν. :ιτ

Ρειπτ νἰιιεεπε. Μ ΡοτοΙΜτε φαμε (Σειτειτοιιἰε Μεικιίυε 1.

:ιτειΒἰΙἱε τεττα: ειιΜ νἰπεειτιιπι ίωειιηὸἰτατο. Πι Ρτει:ώδϊο

ετΙ:ιιπ εοΜίτατιι Μ νΞΠε. Μια: εὶἰεἱτιιι· Μοητὶιιιπ , ΜΜΜ ι.

αταΒΙΙἱε :επεσε ειιΜ νἱιτειιτιιηι ιιΒστω.τε. Μ εοάσιτι «μοιρα

τεττἱτοτἱο ΜΡ”. Ηιινἰιιιτι Πτ8ειΜε ὸἱΜἱὸΞιιΜ ΜειἱΜἱΙιιιτι ,

ε1ιιοάὸἰεἰειιτ ΜατεΜεΙι1ε αυτι Ρωτοτιιπι οορίει. Ε Ρι·οΧΜιο

(μαμα Μο.ποίΙιιπι ειΙτετιιιπ , Πιιοά ὁὶεἰτιιτ δἰεπἱε νΞΗετ€,

ειιιπ ω.ΡεΙΙα ΜΜΙ Μ Ιποιιοτε δ. θεΝονΕΡΑε πά5Ηεπε.

1η ΑιιτεΙΜιιεΠΠ ε1ιιοε1ιιο εοπ1Μιτιι ε.Ιοόιιε Μή όἱοἱτιιτ ΟΠΠ

Μειειιε αυτι οΜτιΜιιε Πω ειάμιεεητΙΒιιε. ΜοΙεπάΜιιιπ (μιο

Ίικ ιιι1ιΜι Ρ8.ΓὶΠΠ8 Μ ΡΙιινἱο $€ε1ιιειΠε:. Ποιο Μ εοπιἱτατιι

Αιιτε:ΙΜικΜΠ εεεΙείἱει Μ νἱΠει , (μα: άίάτιιτ Οἱπιιτιἱι1ἰαειιε.

Ηεεε οτιΜἰα ΓιιΡτειόἰέ`τε , νε! Μια: άε:ΜεεΡε :ἔι (Μ.τΙιοΙΜε νἰ

Με εΜοΜ σουΙ:π:ι ίιιετΜπ , εεεΙεΠεε ω: :ιΜοταΜ Βοἱ δε τε

νετε:τιτΜΜ ΜίοτιΜπ Ωιο&οτιιιτι εοπΗτιη:Μπιε ειι&οτΜικ

ποίΈτ.ι , ςιΜτειιιιε ίεΜΡετ ΜΒ ΡΙειπἰΠῖΜ:ι όοΒΕ:ΠΠοηε δε.

ειτιιιτιἰτετἰε τιῖἰτἰοτιο εοποΒοτειτ:ι ρατιωιίε:ιιπτ : Μι νΙό:Πεετ

ιι: ηιιΙΙι1ε εβ Μπα :ιά ε:».ιιΕ·ιε εκἰἔετιε:ἱω , αυτ ίεεό:ι, νεΙ ττΙ

Μπα €ΧἱΒΒΩἀει , αυτ Μ:ιηΠοικε, νεΙ Ρ:ιτειταε ΕιεΞεπάειε, ντι

ΒάοΜΙΤοτοε τοΙΙσπάοε , ιπ ΙιοΜΜοε ιήιιΓόιέΜ ΕεεΙώει: :Μι

ΜΒε:τιιιοε ςιιο.Μ Γετνοε ίιιρει· τεττειπι ΜίοιτιιΜ εοπιιπωειπω

ἰτιῇιιίἙΞ: ἀἱίὶτΜΒετιὸοε , :Με ιιΠαε τεΙιἱΒἰτἰόιιεε ω: ἰΙΙὶεὶαιε

οεοείὶοηεε 1°€Ί11ΪΕ€ῇἀ8.8 , ΠοΡττἱε δ: ΜΜΜ τεΜΡοτΙΒιιε Μἔκ

:Η σ.ιιάε:ιτ , νεΙ εε φα: ΓιιΡτει. Μειποτειιτει ΠΜ: ·εκἰἔετο ΡΜ·

(Μπα. δω Παπ ΜΜΜ ίιιἱίςιιε ΓιιεεεΙΤοτἰΒι1ε τω ρτοεὸἱέὶἰ

Μοπαίὶετἱἰ ΜΒ ειπιιπἱτατἰε τιοίὶτα: άείεΠΠοηεπι :Ιιιἰοτο οτὸἱ

απ: ΡοΠἱἀετο Μιά ΙΗρωόΜ ΜοτιπΙιοτιιιτι ίΜάι:Μ Πέο Μινι·

Ιειιπἰιιπι, ΡετεππἰΒιιΓ9ιιε: ΡτοΗείειτ τεΜΡοτἰΒιιε Μ ειιι€Μεο:Μ

νοΙιΜιιιε ετΜΜ α: οπΜὶιιΜ εΡΙΓεοΡοτιιΜ ειο εοΜἰτὶΜι Πο

Πτοτιιπι Μ Πα: εοιπ:οτάετ :ιίΐειιίιιε, ιιτ ἱὸεΜ Μακ ίεΜΡ€τ

ΑΒΒειεεπι ΙΜΒαιτ α: ΡτοΡτἰο. εοτιμε8:ιτΙοηε , @οἱ Ιρίπ11

“Ωω Ι)εΞ, δε πιο:ιο.εΙιοε Μάοπι ὰεΒειιτ‹:ε ειισι Νοτσωἰ

Μπαντ
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Ιιοιιοτε ειιίτοιιιοιιτιο τω&ετ , ΒιιιιιΙτιιιε ιιτ ιιιιΙΙιιε ΜεττοΡο

Πτιιτιιιε , :πιτ ιιΙιςιιιείιιιιε Πιτήεότιιε , ετιιιιιι Ροιιτιίτιι ΡειτἱΙὶει<

'σπιτι @Με ειΙιειιιιιε οτάιιι:ιτιοιιιε Πιο: ιινέι:ετιι Ρι·οείιιιιι:ιτ,

Πιτ νοειιτιιε νι:ιιετιτ ειιιτ επι Βιιιττε.ιιι ιιιιΙΤο.ι·ι·ι τοΙετιτο.ιιό:ιιιι,

ειιιτ :κι ετοΙτίιει.ε €0ι1τ€€1°8.ιι€18.8 , αυτ :κι Βειιαιι&ιοιιτ:ε εΙετἰ

εοτιιιιι Βιςιειιώιε , δ: 4ι.ιοτι όοΒιτιιιιι τ:κοιιίιτε τιοιι άΕβετ,.

τιιιι νος:ιτιιε Ειιοτιτ. Ετ τιιιοιιιιιιιι Ρεττ:€τιιιι παρτ: :ιΙιειιιετιιε

τα. ιιοίειιιιτιιτ, Βειιιιζιιο, ιιιιίοι·ιτ:οτάιτετ, π: Ρἰε, :ιΙιτιιε δε

αιτιιοΙιειε νιτιε ΓειιιΡετ ττειτ."τ:ιτι τα εοιιτιιετι άτ:τιιτειιτ ρω

()Ιιτιίτο , τι τιιιο διιιοε ειιιιδτι Ρεττετιιιιιιιιιιι: ει: ιιιιιιιτιο.

Όοετονιιιιιιε ετιιιιι Ρετ ιιοΠ:τι ειιι&οτιτιιτειιι Ρτει:σεΡτι, ω:

Μαιο ΓιιΡοι: ἱΡίοε ίτι:νοε Με ροτείτιιτειιι τιιετσωειτ , :πιτ

ιιιιοττιρι:ιιιι Μια ΕΟ8 εοιιττε. νοΙιιιιτιιτειιι ιΡωτιιιιι ἰτιιΡοιιετο

τειιτοτ.$τά ιιι οοι:ιιιιι (τωρα: τιιίροΗτιοιιο, οτάιιιιιτιοιιτ, δε τΙε-

έτιοιιτ ιιιτιιε δ: ίοτιε οιιιιιιει οοιιΓι.ίτειιιτ, ‹.1ιιιιτειιιιε ίστνοε Με,

ιιιιι ιιιιΒι Οτο ίαι11111ειτ1τι11° Ρω ιιοΒιε ό: Ρτ:ιΒΙΙιτιιτε ωτιιιε

τεἔιιι α Όσο ιιοΒιε οοιιι:εΠι , Ρτοιιιιε ωιιιετιιο ιιιιιιιι:ιτιιιιι

εοτιιιιι τιιιι Ρω πω:: Πει δε ίο.ιιέτοτιιιιι ιιιιΒι “κι ττειάιάετε

άοιιατιιι. Εοτιιτιι ειιιοιιιιε ‹ιιιἱ τιιτι.ιι·ιε τεπιροτιιπιε τι.ιωτι

[Με Ριτειιιιει, Ιια:ειτ απο ιιτ‹ιιιε οοιιτιιετιε Βοιιιἰιιο Ρτεετ:ε

ίιιιιάτ:τε ,δε Μπιτ ειιιθιοτιτειτοιτι , ιιτ 5τωεω ἱιι Πει Βοιωτια

ΙιειΒι:ειτιιτ, ίιάεΙΙΒιιε ι1110(111€ Γειιιέτει: αι ΕεεΙοΠιε δ( ιιοίτι·ιε

Διιι€ωτιω τ:οιιίτι·νετιιτ , ιιι:ιτιιι Ρωρι·ιει ίιιΒτοτί·ιτιιιο.νιιτιιιε ,

δι αιιιιιιΙἰ ιιοίτι:ι ιιιιΡωτιιοιιο Π8τιιτι ιιιΠιιιιιιε. __

Ι.οοιιε ιιιοτιο8ιτ:ιιιιτιιιιτιε.

Κο·τοιιιιιιιε οιιιιετΙΙ.ιτιιιε τωΡω.

Εστω 68%.

ιετωεωετιεττειιττττ=-τττωτωεει

@ο Τ Α ι. ι τ ι τι Μ

ΑΒΑ1.8ΙΝΙ)Ι8 ΠΕ ΟΕΡιΝΑΥΟ.

π ο·

Ν τιιιιιιο.ιιστ τωο.τιοιιιε ιιιιτἱιιιιι , τιιτιι Πειιε !ιοιιιιιιειιι είε (διοτι στι·

Ποιο τεττειτ ΡΙειΓιιιο.ΙΤετ , δε νιταιριται:ιιΙιιιιι οι άειιΞΗΕτ, 'πω κα)

Κάτω τίτ Ιιοτιιο ἰιι αιιιιιι:ιτιι, νιντ:ιιτειιι. Τιιτισ Βειιε τιιιιιτ, θα β_ "_

_ πω: είτ Βοτιιιιιι Ιιοιιιιιιτιιι εΙΤε ίοΙιιιτι , Βιειιιιιιιιε εἰ :ιάιιιτο-_

Β
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ΕΡ|π|.;.η

:Μο 1ιοο1εοι οι : Ξοδε τω: ειιιο οοἀοτοιἰτε , δετιιΠε

οποιο δε Ιοτετε εῇιιε εοΙτειοι , δε ε1ι18ΪεΙ1°ιἱο2. ίαΒτιαινιτ: δε

Με εΜόειοκιτ, δείιιΙσ ντο Ροτείι:ειτε εοοίΗτιιιτ, εΞίειιιε δοκώ

οι , δε οι , ()τείειτε δε οιιιΙτιΡΙιεατοιοι δε τεΡΙετε κοπο,

οιιοοιοοτετο τεΙιοοιιιεΙ !ιοοιο Ρ:ιττετο δε ιοειττετο ν) δε :ιεΙοιε

τεΜτιικοτι Γιο:: , δε ετιιοε ό,ιιο οι εποε οπο. , δε ειιιοδ. Πειιε

εοοιιιιοειτ τιοτοο οσο ίεΡ:ιτετ. Ροίτ τοτε νετο ειιιοοτιιοι απ»

τιειιΙει οι τοι εοιιιιιοδοοοε οιιιΙτι οοΒὶΙοετ Ρι·οετειιτι τω.

_Αεινεοιεοε νετ-ο Ποιοιιιιιε 1εειι6,_ίιιοιοιω νιάεΠεεε δοκού

Με 1:Πιιιε, .εοοΡετειοιτε δΡιτιτιιίειοθεο ιιτετιιοι ·νιΕ8ωτε ιοε

πονο , δε Με νιτ1Ιἰε_εοοιοιικτἰοιοε εοοεεΡοοιιε Ιιοοιο βιθειιε,

οι ο:ιιιοειιιτο διετιετιιε είε ο:ι.ίει. Ετ οτ Γειοθ:ειιο ΕεεΙείι:ιτο οι

Βιεετετ ίΡοοΓιιοι, σε! ιιιιΡτἰειε νεοἰτ , εειίοι1ε [με Ρτκίειιτἰιιω»

ετι€τωτι , δε οι: οι φοτο δε ΓΡοτιίεε εοοιιιο&ιοοιε -νΜΗεατιοοε

ίι8ιιιιιο1ατίεζει: άεπιοοΙΈτο.τετ , αερα οι νιοιιτο εοονεττιτ. ΑΡο

ΡεοΙιιε οοοειιιε ειιιε νιτἰ δε τοιιΙιετιε εοοιιιο&ιοοειο εοττοβο

τοτε νοΙεοε ,-νίτοε :ιάιοοοει: τω. ειιεεο;; ΥΞτιειιΙιεΕεε ιικοτεε

ινεΠ:τειε τ, Παπ δε ()οτιίτιιε ΕεεΙείοιοι ε ιοιιΙιεττοιιε Ρο:εεεΡιτ,

οι: νὶτἰε ίιιιε θα ίιιιήε&ε: οι απο εειΡτιτειτιε δι0οοτε. Ηιιιιιε

έ8ιτιιτ ειιιέὶοτἰτειτἰειοΜτοτιοοετοοοΞεοε. Εεεε οι Πει ιιοιοτοε.

ΑΜΑ τ. οιε1οιιε δω _, [Ροοί:ι τοεπ 'Λεω. ε Με Με, ειΠιιιοεοε

Ποιο οι εοοιιι€επι Μεσοι, δε τεΒιιε οιε:ιε ΡτοΡττωτο , (Με

οοοιιοε ε!οειε τιοοοτε ετεειεοε ίε ειιοδιιιο ;:ινεε Κοιοειτιὶ

εει:ὶο τἰΒἱ , ΓΡοτιίε :Με , εεεΙείια, ειπα ιο νιΙΙο. (Ϊετιιἰεεο,

δε ε1ιι:ιιπιιτοειιιοοιιε αδ ιΡί:ι ΕεεΙείἰ:ι Ρετειοετ : ἱεὶ είε Οοο

Πειοτιιιε απο -ι1Χοτε (οτι αδειο: ιοίειοειΒιιε Γοἰε _, δε Βοεὶιιε

.απο ιιιιοτε βιο εάοιιε ιιιΐειοειΒιιε Πιο, δε Βεοεδιδτιιε απο

ιικοτε Γιο. ειδεχιιε ιοίειοειδιιε (Με. (Χάο :Μ , ίΡοοίε :Με , ιο

_ειιττο Ι)ιιεο.εο νοιειε , τεττἰε,ειιΙτἰε δε ἰοειιΙιἰε ,οιιοει εσω

Ρειτονιτ δε Βετἰο8ειτἰο Βιεετειοτε ειδ εεοΓιιοι ίοΙνειιιιι οι ΚΠΕ

ενἱτειτε δ.ΡΜΑιεττοε ίοΠάοε 111. δικο ιΡΓ:ιε-νιοε:ιε. 1ο ΠΠ;;

ΙΜο.ότιοοικοδε εεκτε οιεετΜεάτιοιιιεο δε 1)ιιει.πεο εεειο

:ΙΜ έ ΓΡοιιΓειτοεει , οι νιΠε ΚινιτοΙα οποιο Μου ιο κατα

5.Ρεττἰ δε Ρατει:ιεο ειδ εεοΓιιιο ίοΙνειιό.ι ειδ ΜΙΒ. 5:ιοξΗ

Μειιτιι ίοΠε!οε ει. Ιιοε Πιο: νιοειε @Με , Με , ειιΙτιε δε

ΞοειιΙτΞε. Εεειοτιοι ,ίΡοοΕι οιεει,ιτινιΙΙ:ι Ι.ιοτιιιι:ιεο ειΙοὸιιιο,

δε ειιι:ιοτιιιοειιτοοι1ε αει ἱΡίιιιο Ρετειοετ, οπο, @το ειι1έὶε δ:

Ξοειι1τΞε,ι”ετνοε, Βετοειτάο :πιο πεσει (σε δε ιοΒ.ο:1Βιιε τω».
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θοάο τἰΒΙ , ίροτιία ιιιοα πι πω, ειπα: άιοιιπτ 5αοοιιἱαοο;ιΙο

πω. οιπαττεο ιαιππιιι οπαιιιιιιπ αιὶ πιο Ροιτἰιιοι , Ιιοο οι ν.

`Ραι·το αει οοπίπιιι ίοΙνοποί πι ίο!Ηνιτατο 5.Μ.ι ιιτ ι Ν; νοτιιαΙιο

ίοΙιεΙοε ιιι. Ηιι Ιια!ιοτϊΙιαοο οοοΙοΠα,ιαπιιιει τοττἰε , οιιΙειε 8ο

πιοπΙτιε ,6οΒΙνιε. @πιο τἱΒἱ, ίΡοπία ακα, αΙοο!ιιιιι πο ΒοΙα-·

πιο δε ι1πατιτπιποιιπποπο αει ΙΡίπιτι Ροτειιιοι, !ιοο οίὶ κάποιο

οπΙτἰε δοἱποπΙτἰε, Ιιοε οίὶ (οινπε Καιιιοιιπε οιπιιιικοτο Ωιαδο

ιιιίαιπιοπο ίπιεε θιιοι·ιτιο απο πκοτο πια αποπο ιπίαιιιιΒιιε

ω; ΑιιοιΠαιιοιιιὶπο Βοιπιεια επιιιιιιίαπτιοπε πιο, ΙΜοοπι€α

οπιιι ιπίαοποπε ω. δικιο ω, ίοοπία πιατα, ιπ·νιΠα 5αιΒιο-·

:παω αΙοάοε ταιιτπιιιοπττιππο αει ιτιοΡοιτἰποτ ΙιοοοΠ: ν

Ραπο.π @απο τιοι,ίΡοιιΕι πο”. α!οάπτιι πι νιΙΙα , οποιο αιω

τιιτ Μοιιτιπο ,ιαπτιιπιοιιιτιοπο :κι πιο Ροτιτιιιοτ. Ηἰἰ πιο:

«πω, τοπιο , οιιΕπε δε πιοιιΙτιε. 8οινιιιιι(ΞοίοοΙίπο οιιιιι

πιιοι·ο πια ό: ιιιίαιιτιοι.ιε πιο ι(οινο · Ι.αιιιοοπο οποιο ιικοιο

[πο. 6οιιιίαιιιιοπε οι” Μαιιιατάο απο πιιοτἱ (πα 8ο πιίαπιι-·

Βιιε ω. (Χάο τὶὶ›ἱ , @ατι πιοει, ιιιΤατοππα νίΠα πο ππα
Ζ ι]παττο ·ταιιτιιιιιππαιππιιι ω πιο ροτειιιοι , Ιιοο οίὶ ν.Ραι·ιο αει

οοιιίιιιιι ίοΙνοιιάι , ιιιιιιιιιιιτπι αι! πιο Ροπιιιοι οι ίοΠινιτα.ιο ο

5.Αιπ!ιοα:. Ηιι ΙιαΒοι τοττἰε οπΙιἰε 8οιποπ1τια,νιιιοιε , ΒΙνιε,

ωεωιω. Ηεοοοιιιιιια ίπΡτα ι ΓοτἰΡτα «Μια α, οατιίΠιιια ικα,

οοιιιιικ ιτιοα,ιιαΙ:οαε, τοτιοαε ,.ατ!οιπο @Πάοκ ,οι οπιοοπιιΓ

Μάο ίαοοι·ο νοΙποι·ιε , Ιιοοι·ιιιιι παο ΕτιπιΠιπιαπι πι· οιιιιιιοπε

ΙιαΕιο:ιε ,ΡοτοΠατοπι ίαοὶοιιὸἱ, ιιοπιιιιοπιιιι (μια οοιιιιαόιοοιι-·

τοιιι- ει οπο νοτο ποπ Ιιππο ιΠοιιι οίι @πιο πο Ιιωιοπιβπω

απ: Ριο Ιια:ι·οάιΒιιε ιιιοιε , ειπε πιο απ οιιιταιιοα Ροιίοπα,,

φα οοιιιτα παπι: ιταάπιοποιο ιιιίιιτιιοτο νοΙποιιιι απτιιιπ

:κι Ρπι:ππι οοέΗ Ιιοτειε ο; ιιιπΙτα:πε οοιτιοοιιατε δ: (μισά τος

Ραπ ποπ ονἰιιάἱοοι , οιιιιιιοπο τοιιιΡοτο ιιιατιοατ ιιιοοιινπΙία

οοιιΙΗΡπΙαιιοπο ίιιΒιιικα. δι8ππιιιΑπ.ι ι.ιι-ι ο ο ιιιιι παποΒοι:ο

δοαάπιιπατο τοΒανιτι
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00°τΑιιΤ1ΠΜ ΤΕυΤΗΕΙ.ΙΝ;Ε.

@Με Μ· Πω Βειιε οιιιιιιροτει·ιε ρε: ιιιΒιιιι:ιιιι ιιιεῇείὶιτἰε (σα:

ΜΙΒ κα) εΙειιιετιιι:ιιιι Επι: ιιιιι€ειιιτιιιτι Ι·ιιιιιιιι Γιιιιιιι ιιι ίιιιτιο

ετε;ιτι1τ;πιιιι1 ιιιιιΙιιιιιοό:ι.ε ι·ει·ιιιιι ν.ιτιετ:ιτεε εοιιεΠάιΠετ ; ιιι:

ιιιιιιιειιιιιι Ρετιιιιοιιιπι ι·εόιιιιεετ:ιτετ Αιι8εΙοιιιιιι ι ἰι·ι Πιπι

ΙΙτιιεἰἰιιειιι ἰιτιιιἔιιιἰε Για ιιοιιιιιιειιι εοιιόιιιιι , δε ειιιιιε Μετα

εοόειιι ΓρεειιΙο ιιιίι8ιιιιειιιι ιτιιιΙιει·επι Ριοιιιιιιιτ. Π δει! πι:

τ:ιιιιιιιιπιιοόο ίπ όιιοΒιιε Ριιιιιιιε ΡειτειιιιΒιιε τεσπα , απ;

πηρε., το.ιιιει1εΡι·:ιεεε!ίει ετειιιιιτε Ρετιιιιιιιειετ, ειοιιιιιιι δε.

:ιεό.ιέΗοιιιε [Με ιτιιιίειιιιιιτι δε ἔειιιἰιιεπι μι ΡτοΡειεειιιιιιιιι·ι

ιιιιιιι:ιιιι 8ειιετιε ΓοΒοΙειιι εοΡιιΙ:ιτε , ΡτοιιιΙιι, ιιιεειιε: (:τεβ

ώ ειτε δε ιιιιιιιιΡΙιεο.ιιιιι·ιι δ: τεΡΙειε παταω. @κι όειιιεεΡε

6·.,,_8,_ "ε Ριοιπετ ιιοε ι·εΠιιιιιιετ Ιιοπιο Ρειει·ειιι δε πωπω , δι Μια

τεΒιι: ιιιιοτι Για , δε ει·ιιιιτ ιιιιο ιιι εποε ιιιι.ι. Ηιιιιιίαε..

ιιιοιιι ιειιιιι: Βει·ιεόι&ιοιιιΒιιε Εεειιιιε!ετι , Ρ:ιιτεε ιιιιιιιειιιἰ

Βειιετιε εειιιιετιιιιτ ΗΠοε δε ί·ιΠειε , δε ΡτοΡτει· εοριιιιιι πω.

ιιἰε εοιιιΡΙενετιιιιιτ ειιιιΡιιιιιιιίτιειτι οι·Βιε. Τ;ιΙιΒιιε :ιε ταιιτιε

τειιιιειιιε ΡτοεεΙ:ιτιε οιιιιιιΡοτειιτιε (:Ιιτι!Η ιιιιδιοι·ιιιιιιΒιιε ιιιιιφ

·ιιιιιιε , δε ειδιιιοόιιιτι τοδοταιιιε, εἔο διιι. ι> ιτιιιε ἱιι ΜΜΜ

διιιιιιιιιΡοτειιιιε Πει, ἰΡίἱιιἴειιιε Βι·ιιτια, νοιιιιιαιτε,δε Ρετιιιιίἶ

ίἱοιιε ιΡΠιιε οιιιιιἱΡοτειιιὶε 116, δε εΠειι(ιι ιιττωιιιτιιιιιε Ρειτειι

τιιιιι δε; ειιιιΞεοιιιιιι ιτιεοτιιπι , Ιπιιἰε :ιιιιιιιιιιιιιιιε εοιήιι€ε:

ιιιεκ Τ Ο ΤΗ Ε Ι. ι Ν ΑΕ , οι ει: ιιοΒιε ΜΗ ικίε:ιτιιιιτ , ειιι ιη

ιιιιιιιει:ο (ΞΙιιἱίΗ :ι8ἔιεἔειι:ιιτ, εοιιιιιιιΒετε ωΡω Ιιιειτεο

εδο διιι.ι=ιειιιε ιιοιιο :Πει , ειι:ιιιιωειΠιπω εοιιιιικ :Με

Τ ε ιι ι Η ε 1. ι Ν Α , μι· άεριεε:ιιίοιιειιι ίειιιοτιε ωει

Ποπ κει”, ειιιιιειιοε Βει·ιε?ιειιιιιι είι,εεε!εΠαιιι ΗΒετειιι ω

νἱΙΙ:ι ειπε νοε:ιτιιτ Ωιι:(ε: Μι τειιοτε , οι Η ΓιιΡετΠειε πιω

ίιιετιε,ιι. ἴεΙἰὸοε Ρετίοιικιε ΠΠ , ειιιιιε ιιοε Βειιεθειιιιιι ετιε,

νιόεΠεει: [Με δ. νωωιιιι ιιιπτιγι·ι5 ειπα είὶ κι. ω!. Ρε

Βιιιαιιι. Ετ ω ΞΓΕι νιΙΙ:ι ΒειιεΕειιιιιι ΤειΒοιόι ΒάεΙιειιιει ι

μι: όεριεεατΞοιιεπι νιιιεΙίεετ $ειιιοι·ιε πιει , τετττιιτι ειιΙειιιι

&ιιιειι1τιπι, ι·έι.ιε!ιωτ ι·ίιιειε, μπώ, δ: Ιιοε ΗΜ αειάο. Εν:

ιιι @ο Ιοεο δε ιι-ίι Ροτειι.ιτε ιιιιοεο (Ιω νοεατιιτ ..τ..11ιο
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Βοτιοἰἱεἱιιω ΠΙ8ετΠ. Ε: εοιπεάο εἰ κάψω, άσε: νοεατιιι· άιι:ιε

ΤάΓεεἰαε,ειιω εεε:ΙοΠαω, δ: άιιἱεάυἰά :ιά ὶΡίειπι ΡεττΙικτ ποικι

τιιιυνε αιτία, δε "ποστ ἱτι νΙεατἱ:ι ΑιιτεΙὶειιιΞε Γυρω· Ηιιν1ιιω

(::ιτι:ιω.Ετ :ιτειάο εἰ ειΙοάἱιιω ἰι1 εοπιἰτάτυ. Βἱτιιτἱεεηίἱ, (μάνο

τατιιτ ΑάίὶἱναΙΙιιπι , νὶηε:ιε , τ6ττ:ιτι1 ωτο.ΒΙΙειτι , ίἰΙνειπι , Ρτειτἱε,

σιιΙ:ἰε ά ἰτιειιΙτἱε. Ηεκ: 0Π111ίει [ΠΡΕ2.[€ΕἰΡΕ2, εχειιπαπτἱίἱἰτω

εοιήιυπ απο , Ρετ Μάικ ΙἰΒεΙΙιιπι οίωΙἰ :ΙΜ α:άο ω! Μοσο

άιιι1ι, πεπετιάιιω, δ: Ροίίἰάεπάιιππ.· δἰ παταω ειΙἱάιιἱε Βιε

τἰτ, «μή εοιιττε. Ματια οίειιΙιιω "Μπα , τω: “Πα τεΡετἰτἰοπο

' ΒιίαιηΒοτε τετιαινετἰ: 5 ε1ιιοά Ρετἰτ ποπ νὶοάΙεετ. $εά ειΪἱ

Παω ἰοτιιΙετἰι, :πιά ΙὶΒτο.ε εαπιιιτι εο:ιέϊιιε άΞίοΙν;ιτ.

οοτΑπ.ιτιυΜ Ιουιτιω/οοΜιτιεε2ε

° ΝΟΚΜΑΝΝΙ1Ε. .

(]οπΓΗτιιτα ίιυπ Ρι·Ξίεοτυπι ΓειπέΗοηε Πιττιιω , 6:

έτι ιιττἱἴάιιε·πονἱ εκ νε:τει·Ξε Τείἔαιτιετιτἱ ΡαεΞιι;ι ἱιινειιἱτιιτ

ίετἱΡτιιττι. ..(:τ€ειΕ0τ οιιπύιιιπ Ιεἔἰτἰπιεπιι εοιήιιτιδΗοικιπ

νἰτἰ εκ ιπιιΙἰετἰε ΡτεεοΡοτΙ:,ίὶειιτΓετἰΡτιιω εί'ε :(]τωνΙτ Βοιιε

Ιιοιιιἱπεπι ειά ἱπια8ἰηειιι δε ίὶπιἱΙἱτιιάἱιιετη ίιιεισ1 : ιπείειιΙιιπι

δε θειι1Μιπι ει·οεινἰτ οσε , άιιπι ἐιΒτἰεανἰτ Ενεπι άε: Μια οί ο"Μ.π.

εοΓΗε νἰτἰ ΠΠ Αάει:, δ( άἰκὶε: (1ιμιττιοΒτοιπ ι·οΗικ1ικτ Ιιοπιο

Ρ:ιττεπι δε πυ.τα:τη , δ: :ιάΜ:τοοί: ιικοτἱ Για , δς απο: άιιο

5η σάπια ιιι1α. ΙΡΓε Παω :οτιάἰτοι· οττιτιἰιππ άιιοά άΙΧε:τειτ

·άἱΓΡοπιειιε....ετεΙ-εἰω δ: ιτιιιΙτἰρΙἐωωἰιιἰ ίπ Ηπεω,'ίὶειιτὶ μ::

ιιηΙεεΜτωπ ΗΠιιπ1 -ίιιιιπι Ποτήίιπυι1 1είιιιι1 (ΠιιίΠιιπι

ΨάεΠἔικινἱτ, @τη οΙἰιπ ία (Σάκα. ΟιιΠΙπα: νοεπιι.ε ειάιιιιΡτἰαε

μιτΞποτ απο Μεττο ό: άἱΪ€ἱΡι11ἱε , νειιἱτ Ξάεπι ΙζεάεωΡεοτ ,

ἰρίπίάιιο ηιιΡτἱειε [σε ΡτενείοπτΞ:ι ΓειιιέὶἰΗεπνὶτ. δε αυτι Μεσιτι

-ΒοιπὶΒιιε Πωυ.Ι τεειιΒιιἰτ , δε ἱΒἰ αοιιο.ιιι ΠεΙΗαι Ροτείοιτε

Ρι·ορκετ ειιποτεττι πονο: ΡτοΗε ὶι1 νΞιπιιπ εοτινε:τά:, €0Εάει

επιπηιιε ά1ίσέριιΙοι·ιιτη ίιιοτκιιπ ἰτιἰΒἱ ειά Βάσει τοΒοτανἰτ, δε

ειτιπιι1απ1 Βάεἰ Μ ίιωιπ Ειηθωι11 ΕεεΙεΠαιτι Ρετ εο(άεπι πιά
ΔΠἰΙὲίἙενΙτ. ΛΗι1ίε £Ι11ο-Τμ10 (Η: άιιοΕικ Ι€8ειΙὶτοτ Δ1ιιΡτἰε Μ Ι

;νιιιιἔεΙἱο Με : επι που Ποπ άιιο ,ίεά .και απο Με, οιιοά Μπππωσι

 



η. ΜιοΩΞἙΕἙΑΝΕΚ

Βου.ε εοιπῇιιτικἰε Ιιοτηο ιιοκι Γερει:ετ.. Ηὶικ ετὶειω ΜΜΜ

ΑΡοΠοΙιιε νὶτἱ :ιε ιτιιιΙΞε:ἱε οοιήιιιιδὶἱοιιεια οοττοΒοτω:ο

νοΙεπε , ρτὶτιπιιπι αὸωοπιιἱτ νἰτοε ὸὶεεπε: νω ὰἰΕἔἱτ‹: ακο

τεε νείὶπιε, Πω: δ: (Πιι·ΕΠιιεώΙαέτ ΕεεΙεΠειω : ιπιιΙἰετἰΒαε

ι1ιιο‹1ιιο ΡτετεοΡἱτ. στ. νἰτὶε ίὶιἰε Ποτ ίιιωε&α: Πι οτιπηἰ αιίΗ

πεπε , Βοηἰε.ιτε, δε Ιιοιιοτε: ειιῇι1ε εΧειιιΡΙἰ δε αιιᾶοτἰτατἰε ἐπ

ίὶΞτιιτἰοικ σάοέϊι.ιε @ο Κω Η Α ιιυιι5 Μ Πεἰ ιιοιπἰπε ειιΡὶωε

Ρετ ειιπποτιιιτι ειιττΙειψι εΜΡοηετε ΡΗ οοτιὸποτὶε εΙεκτιειπΞ:ι

1ιαβετε Ιἱβετοε, Ποιιιπ τἰιικιπτοε, ειὸει111πνἱ α: ,Δ ό άιιΙεΠΠω:.,

ῷοι1Βι ειπαμε :ιωωτἰίἱῖιι1ει εοιήια 1ο:: ι π· Η Α· , δ£ ἔι ΡειτεΠτἰΒιιε

δ: ΡτοΡΙιηιιΞε:ιιἱε εκρετἰνἰτε,δε ίροπίαΙ56ιω οτικιτι1επω δεί

ΡοιιΠινἱ τ:: : Ρτεπτεται ΙοἔΞτἱωειεοτήιιΠέὶὶοτιε εκρΙετει, ἰτι άστε

πια άοιπο τἱΒἱ , άοπο.τιιωδιιε ἰιτ- ΡετΡετιιιιω εΠὶ: νοΙο Ια

Ραδο νἱἀοΙἰεει:· δἱΓοΞετιίο Βτετιειἰεο απο :ιΡΡεπάετΜΒι1ε Με,

ίεΞΙὶεετ (?ιιιιιροΙε, Κετοτεἰαε, Ρτακἰοιιε,_θτειιιάειπ-εωτιριιω,

ΤΠ , (:ειωΒτειπίδ. Ρετετἰαε, νἰΠο. Κεπιἰ8ϋ ,Δ ΡοΙπιειτὶιιιυ,

δ2ιιι&ι1ε ΑΙΒἰηιιε , Ι.:ιιιΒἱπε,.Μεἱτ8τατ1τ,.ΚπΙ1ἱπ, Νονυ.πι Μαί

ηἱΙο , Ραπ» , Μωπονο.Ι, Τοτειιε , δο.ιαθειιε Εεοὸεἔατἱιιε.

Κατι ΤΠ ,. νειΙετιἰειε, (ζοτΒείΡΙω. ,, ΗΜ ,- ΕειυΒἱ:ιε , νειιλ

ΑιιάεωεΗ , Κειτο:ιιτοπιιε ,.(:ειι11ΡΗ0τ€ιπ ,.Εότπτω:ιε , Βε!τηοπτ,..

ΒεΙωοπτεΙ·, Ι.ἱετιΙ:ιε,*' (:οΒεΠω Ξπ ΠιΡταὸὶᾶἱε νἰΙΙΙε κκ. δε

ιιικιιιπ, ιποΙεικἱἱιιοε κνι11ι. ττεάι:ώτιι επωεωβοωπ,ευω

. Γατιά:: δςοι·ιπϊ ίαΡεΙΙ:δΗΙί επιιπι , απο Ρταεἱε, ΠΙνἱε, τετ-δ

τΞε ειιΜε , δεΣΊιπειιΙτἰε, εΧἱτἰΒιιε, δε τεἀἱτἰΒιιε ,Νώε , ειδω

ι·ι1ιτηικ: άεειιτίὶΒιιε,, ΡὶΓεειτοτἰἰε ,δε ε1ιιωδιιίό ΜΗ. Ρεττἰοετε·

νἱόετιιτ. Η νκ;ιτΙειω διιοεΙυε (Ξἰπἔατειιίεω εοπεεόο :ΙΜ Με

νἰΙΙ:ιε : εεΠ8ω , ιιι·ταΙιιπι Εταίαετιιω ,. ΒτετενὶΙΙα ,.ΟΓ,ςοτ,

Μαίὶ1ἱΙ , ΩσὶΒεἱ , Μιιίτιἱ! ΚοΒεττ , Αν:ινΗΙα, ΜοτΙεἰ, Ραο

Βα, ΜαίκύΙ, ΑιιΓ8οτ, ΤΠ, ΡεΙ:ιάο.νΙΙΙ:ι,, Ι.οι18ιιιπ Μα.ίηΙΙε,

Νονο.νίΙΙ:ι, ΩοττεΙεἱαε, ΟοττεΙετεε, δειπέΈιιε Αιιάοτοειτιιε,

νΙΙΙ:=. ΡετἱτεΙ ,ΒοεΒΙαπωττ , Νονιιπιπυ.οίΕιιπ , Ααω ,ΒτιὶοΙ,

Τοτεἱ,.Ι)οηαἰ, ΠοιιειἰοΙιπτι, νειωω, ΜαετοΙοε,.ΠοωΒτώ,

ἱ.οοἔιινἰΙΙσ., Πασά, δ: Μ ΓιιΡιπἀὶδὶΞε νἰΙΙἰε εεεΙείἱειε ΜΑ

Ἐατἐιαιιτἱοε κν. ειιιτι τεττἱε, ειιΜε , δ: ἰτιτιιΙτἱε,,ε‹1ιιἱ5 , :ιδιαι

εσωνε ὸεειπίὶΒιιε , εΧΜΒι1ε δ: τεὁἱτἱΒιιε , νΠε δε ἰτινΞἱε,

ΒΜε , Ρτειτδἱε , ΡειΓ‹ἐι1ἰε , δε ε1ιιἱὸε1ιιἱά ω! ΓιιΡτεἀἱΕὶ:ιε νΙΙΙαε

Ρεττἰτιετο_,νἱὸ,ετι1τ, ειΒίδιιε ιιΙΙἰιιε εοπτταὸἰἔὶἱοτι:. Μ νΙαιτΠι

ΦωΕΦτ ειπα: νοαιτιιτΚεΙἐοπειε εοκιαπΙο :Μ Με νΙΙΙ:ιε 108

ΒΜάο/Πέ
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Μ σοιιιἱσαστστ : νἱὸο1ἰεε: ΤτοΙντΙΙα, ΚοΙνΙΙΙει, Ρ12111Φτ1ο

ΜΙΒ., ἰτεττι ΡΙειιτιετιονἰΙΙπ, Εε:8ε1νίΙΙσ. , ἰτοτσ ΚοΙνἱΙΙ:ι , τω.

νὶΙΙει, ΒεσετΙΞδΗ νΗΙει , ΝοναντΠ:ι, £ειτ1ταΡἱΔ,θ€τ01ἀἱ ΜΙ»,

ὶτοτσ θετοΙεΗ νΞΙΙει, δοΙοπαοτσε νέΙΙτι, ί.οσ8εινίΙΙτι, ΒτοτειντΠει,

Ρο.8ι1τσ , @στα Νον:ι νἱΙΙο., ·ΒΞΙαοΒοτ ; $οττονίΠο, 5εισδτσε

(ΠιτίΠορτιοτσε , 5ετοΙἀὶνἰΙΙο. μ, δι:ο!κΙοστ , ΒοξοτοὁονἱΠει,

ΒοοσΙΗ νἰΙΙ:ι, ΜειΓττἰΙο, Μειτισἱσε , ΕσεΙεοοττνἰΠει, δοτοσνο.Π:,

δετιδτι1ε Μειττσισε οσοι οσε.τσοτ νἰΙΙἱε , ΟοΙοεΙεΙὶει, 5ε:ιτΙετοί:

ἱτεστ ΕσΒἱΙΒεττἰ ·νἱΠιι, νἰτεισεΙο νἱΙ1Θ.,(::ιί`σετσσ1,Ηετειτὸἱ ντΠει,

Βτιι::τ , ΗσστοΙτ , Τοβοε , νσιιΡ£ , Ρτευτεσσε, ΒετοΙόνσειίτ,

Κοοτσα νἰΙΙ:ι, Βτσετ , Η·στιτοὶί, Τάκι· , πωσ, ΡτεΧἰσσε,

ΒετοΙάνσειίτ, Κο8ἱσανΙΙΙ.ι , ΚοτονΙΙϊα κντ τ. εα:ΙεΠοε , τω. οσο

οιιε ισοΙε:τιάσιο, αστο τεττἰε σώσε δι ἰσειιΙτἱε, .ιοσΞε, ειοι1:11°ι1ττι

οσο ὸεεστίὶοσε , Ρτετἱε , ρο.Γεστε , ΠΙνἰε , δε οισάοσΞά ΜΗ

'Ροττἰι1ετο νἰὸοτστ. (:οτιεοάο ὶσἴσΡοτ τἱΒἰ ῇστο ΡτοΡτἰο

δέ ΪιιτσἰΙἰ:ι στοα οσἱσεοοτοε σττἱσΓοιιο Γεκσε. Ετ στ τσιπ

οπισἱει οσο: ΠιρταόΞκίτσσε , σι ΡοτΡετσστσ ΡοίΠοε:ιε, δε ναι

:Πο οτοσειστστ , ό: ἱσοοσνιιΙία οτστιΞ τοπιΡοτο Ρετπυ.σωτιτ,

1·ισικ: Ρτορτἰειτ τὶοτΞε ΙἰΒεΙΙσισ ἀἰίἔτἱΒοπτ @Η , εκ φωσ Ρτοε

Ιω ίσοποτΗτσκιτο τἰεετενἰ.

(:ΗΑΚΤΑ ΚΟΒΕΚΤϊ Ν Ο ΚΜ Α ΝΝο Κἶ.ΪΜ

Πσοἰε εΙο ροτωστετἰοσο Μοσ:ιθω·σ νἰΙΙετἰεοστσ

££Βτ1οΒἱο 5.Τεστὶσἱ ΕΒτοὶοσσΠε.

ο @ο ἰσ Ποἱσοωἰσο Κοσειι·τσε Νοτσι:ισσοτσισΒσκ,

σωστο απο νοΙο οπσσΒσε εσωσ ΒάεΙ1Βιιε πιο: Ραπ:

(οτσΞΒσε σεισ1 ἴστστἱε, σἰει οπο: πιεσε άαΠτ Μ Μοσ:ιεΙιοε

5ωεω: τἰσὶτατἰε σο ειρΡεΙΙ:ιτιιτ ΡΙΓαισσσπι , Μοσιιίτο

τἰσισ οσοεΙ άΙεἱτστ ἰΙΙειτε στ ΡτοΡτἱσω σΙοάσπι πό νἰέὶσστ

- δ: σίσε πιοσε.οσοτσισ ,σε Βιοατεστ ο:: ὶρίο οστάοιιΙσ Έπεσε

νσΠεστ, Ποστἰ τΙο Ρτοοτἰά ει!οάο. Εεο νοτο ΗΙἰσε @σε

νο1οσε εσ:ετεΓοστο €ΙοεισοΓνωσι μασ πιει, Ρετ πτσΙωοπ

ὸεΡτεεειτὶοτιοτσ ά6Ρτεοειτιιε ίσιο ε.ΒΒο.τοπτ ΙρΙἱσε ισοσ.στετιι

δεισδτεε.Ττἱσὶτατἱε , οσἰ τσιπ: στο.: σοιτισιο 1οσωεσεε, σε:



η; ΜΙ5(:ΕΙ.Ι..ΑΝΕΑ

εοηἴοτιτἰτα ιιπἰΜ πι ὶΡίο νἱΙΙατε :ποπτιίὶετἰο εοΜϊτικι·ο- αν

εΙΙΙ:.€ιιω Ι)εΞ εοιπ8τε8ατΞοποιη : ςιιἰα :Ρτιιε ιτιΙΙιἰ νἰἀεΒειτιιτ

ειά Ειοε Ιοειιε ἱΡΓε , εεεεΡτος1ιιο Ρι:ο Με επιιτιω νἰεἱΙῖἱτωιὸἰιω

ειΠο 4ιιοάειιπ ωοιπιίἙετὶο, ε1ιιοά ι1ιιεωνἰε ὸΙΗἄεἱΙε , ΡοίΈ τει

ιπειι Ιιτιρεττ:ινΙ. διιίεοΡἰ ετΒο Νικ! δε ςὶαΠ ειΡιιό ΕΒτο:ιε

ωοικιΠετΞιιιπ δ. Τιιιιτἰιιἰ , ιιτ σώσω οοπνεπτἰοπο δ: τε:ιοτο,

' ε1ιιο ταιοΒωπ ΠΙΟΠΠΠΈή[ΙΠ] νΞΠο.τε , Η είΈ Μ α!οάιιω τε

πωτιι: ίὶωἱΙἰτοτ τσακ Σ. Τευτἰτιἰ παω :ιπτἱςιιἱτιιε ΞΒΙ τειιιιἱτ,

8; πω” €8ο ὰεὸἰ, Κ! εΠ:, ΠΙνειε ά:: (Με τεττΙε ἱτιὸοπιἰπἱαιτἱε

οιππἰΒιιε, δε ὸεεἱιτιεπι τοΙοικἱ ,δι ύΙΙΙ:ιιτι πω: ὸἰεἱτιιι· ΝιιΙΙι:

Π” απο οωπἰΒα5 «μα π! αυτι Ροτεἰιπετε: νὶὸεηειιτ ἰτι Ρω

Ρτἰιιω ει!οάιιιτι , ιι: ςιιἱειιιτιΊιιε ίιιετἰι ΑΒΒ:ιε Πίσειιπή δ:

ποίΜε 8: ίιιτιπἰε τειιπΡοτἰΒιιε τοικτο.τ δ; ροώάσσ.ΠΡίιιω Ιο

' °° :πω απ! Μια ωοιπεΙιοτιιω Ιω ὶΡίο Ιοεο δ: ΡἰΓεπππἰ Πα:

ὶιιΓοτν1επεἐιιπι , Παω: δ: :ιΙἱατι1 τσουπ φωτ Ρεττἰπετ ει! ΗΓ

ε:ιωιιιω, δε Π: σεΙΙει ρτεεάΞ6Η ιιιοιπαΙἙετΞἰ 5ειιι&:ε ΤτΞιιἰτατἱε

ιιΩ]ιιε Πι ίετπρἰτετπιιετι.

δἰἔπιιω Ποια. ε κ” τοτιτἱτἰε. ¦

5ἰΒιιιιω Η ε ιι ε ε κ” ΕΡἱἴεοΡἰ.Φ 5ἱ8πιιω Χου. ε και

ΕΡὶίοοΡἱ. Φ δἱἔτιιιιι1 ΗιιοοΝ ι ε.

©~

(ῖΗΑΚΤΑ νν1τ.1.Ε1.Μι ΤΑΠ)ΑΙΙ (ΣΟΜΙΤΙδ.

·Κοίὶἰτιιετπὶε ωοιπειοΙιἱε ΗίοαππουΠΕυε τετοιο

ΚεὶιπεΙἀἰ νἰεοοοππἰτἰε. `

Ν τ10ι11ἱι1€ Ρειττἰε δ: ΡΜ ό: δρἰτἱτιιε °Γ:ιτιέὶἱ. Εεο ννει

ΜΜΜ” 8τ2τἱ:ι Ώ€ἰ εοιπε:ε ΙὶἰοΙιατεΙἰ πι. Νοτττω.ιπιοτιιπ1

άπό; ΗΙἱιιε ἰηί-Ρἰτπτἰοηε άΜτι.π αι&ιιε τεωἰτι1Γεεπε ΡτορτΙο

τσιπ :ι&ιιιιπι ,' ΜΜΜ εμε Μ αὸοΙ€ἴοεπτὶ;ι πἰπιἱε Ρετρε:τι·ει

νετπιπ,- Ρ:ιτΙτεταμε Ρἱετατεω Βεἰ εχρεὁὶειπτἰε απο :ιό μετά·

τετιτἰαττι: ω: ὶητἱπιο οοτόσ εἰ @πω ἰππιιηιετειε @και πιά

ΡοίΠΒΞΙΞτειτοππ τείετο , ‹1ιιἰ ωἱΜ όαΗε νεΙΙο δ: ΡοΗΕ: ὸὶνει·

τειισΙὶ ὅ Πωσ α! Βοοιιω: δ: Ξάεο άοΠάοτο οι: οτήιιἰ ροΡιιΙο

εὶιτἐίὶἰαπο ἰιπιοτείεειτ @ω Βοιιἰτ:ιε :τμ πιεατιι ξιινοιπιιτειπ

όσεΙ:ωιαι , φα: που ίοΙιιιιι ἔι ΙιιΕτΜε ει6ΗΒιιε ΓομωνΙι,

ΥΦΠΠΠ
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ν.ι·ιιω ετιαω αΒ Ιπἰπιἰεἰε εοπττα τπε ΞπἰοιιεΙιιΓιιτζςεπτἰΒιιαωΙ

ταΒἱΗτετ Ρτοτεκἰτ. Ππὸωπε επιω ωιτιἰΙατιιιεοε τετεπάεταπτ,

ιρίἱε ω εοΓάεω εοττιιεπτίΒιιε , εΒο ΗΒετ αΒ εοτπω Ματια

.Πεο ρτοτειςεπτε τπνεπτιιε Γιιω. Νοτι αιιτεω Με ετατιατ ία!

ία! Ματια τείεταππιτ αιιθτοτί.(ξταρτοοτετ νοΙεπε τεεοωρεπ

ίατε νιεεω ΒεπεΗειι Ι)εἱ, όεετενί Γαπ&αω ειπε ΕεεΙεΠαω

ποποτατε, ίετνἰεπτεα ει ίιιΙϊεπτατε, δ: Η πεεεΠἰταε στενετιτ,

ρτο ειπε αωοτε ιιίοιιε :ιο ωοττεω εεττατε. Ιπτετ εετεταε

νετο εεεΙεβαε ΡταεεἰΡιιε Ιτατιιι Ιοειιω ΡΙΓεαππεπίεω ω πο

'ποτε ίαιι€ταε δε ιπάινιάιια: ΤτιπΙτατίε εοπίεετατιιιπ ωιι·ε ατ

τοΗετε, δ: πε Βοπἰε ωἰΜ α Πεο εοπτ:εΠϊε τεωιωετατε α

δ( Η πιια :ιο εο ἰπιιιΙὶε αΒΙατα Γιωτ οιιοΙιβετ ωο‹Ιο Ρετ πε

€Ιιτιεπτιαω οιιατπωειιωοπε Ρετίοπατιιω ει: Ξπτεετο τε!Η

τιιετε. Νοτιιω ίπ ιδιτιιτ ταω ΡτωίεπτἱΒιιε ειιιαω ίιιτιιτίε

ειιιοά Ρατετ ωειιε Κι ο Η Α π. πιιι (ῖοωεε άεάιτ οωπεω τεττ:ιω

Κα τ τι .α ι. ο ι νιεετ:οωιτΞε ιιιοπαίτετιο ΡΙΓεαππεπΠ,ιΡίο αιΙΙιιιε

νίνειιτε, οιιαω Κοπειιτικ εοωεε ίτατετ ιπειιε Ροίτ ειπε

ωοττεω εοπτιιΗτ εκ τοτο , σπιτι ιιιιΙΙτιΒιιε, τιοΓΡιτιοιιε, μα·

65, Ραίεατιιε , ωοΙεπὸἰπἰε , βπΙιπἱε, ίἱΙνἰε , οωπίνε ΓιιΒίΐ:απτια,

ΡοΓτε:ι νετο ΑΒΒαε Ιοεἰ ἱΡΙἰιιε ποωἰπε 1οπ.ιιωι εε Ιαττζιτιιε

ε!τ ιΡίαιπ τετταω (ΞοεεΠπο ΗεὸὸοπΞε ΗΙἱο Ιοεο ΒεπεΗειΞ,

ιιτ τιιιοαά νινττετ τεπετετ , ΡοΠἱόετετ , ρεεπάιΒιιε, μπαι

τϋε , εαττιιειε ἰπΠτιιετετ , δ: ω Γιια άοωἱπἰεατιιτα τετωετετ,

τωΠι αΙἱο τιοωἱπι οιιιαιιιαιπ άς: ἰΡία τεττα ττὶΒιιεπε. Καἰ

πιω: τιιιοειιιε ΑΒΒαε όε ιρίο αιοόίο Ρτο ἰπνείὶὶτιιτα τετταω

ουτε οιεΙτιιτ 5αιιέΗιιιαειιε, φαω ροΙὶεα εοωωιιτανιτ ειιιάαω

πια:τοπα ποωἰπε Εωωτε ,Ρτο αΙἱα τεττα οπαω ιΡία τετιεΒατ

ω ΒοπονιΠα , εο οπο!! Πω νΙεἰπΙοτ παοετετιιτ. Ροττο

ιαω άιδτιιε (Ξο:εΙἱπιιε ΡατνἰΡεπἀει1ε εοπνεπἰεπτἱαω ειιω

αΒΒατε ό: ίταττιΒιιε ΙιαΒἱτατπ , ΒεπεΗειιιω αεεερτπω ποπ

(οΙιτω, ποπ αιυτἰτ , ίεά ετἱαω αει πιπΙΙιιτπ τεὸεἔἰτ ατοιιε

(Με ποιπίιιιΒιιε εοπττα ίϊ:ατιιταιπ ΡαέΗοπειπ άιΓττιΒιιιτ , πιω

Ρετ παωτιιιε ἱΡἴαω Ρατεεω οιιαω ία:Ρετατι1ε ΑΒΒαε Πω τετἰ

πιιετατ, αΒίοιιε ιιΠα ιιιίΗτἱα Πεἰοιιε τιωοτε , ε!ε ωεο ίοΙιιω

ωοάο ιιινεπιΙἱ ΡοτεΙτατε εοιιθΓιιε αΒΠ:ιιΙιτ , δ: πιο 8επετο

8οοτπΙυο νἰεεεοωἰτἰοοιιτταὸἰὸἰτ. Ηα:έ τατιο ρεπε οωπἰ

Ειτε ποτα εΙτ. Ειιἱιπνετο, Βεο ΡτωεΙΡἰεπτε , Επειτα κάτω Γοτ

τΞτιιε είτ , τεεἰΡἱειιε ιιιΙταιιι τεττιΒιιτἰοιιειπ ίαότοτιιιπ ίιιοτιιω.

Ο
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Δεξιά Ροί€ Μια ιι: ἱπιεοτΡεΙΙετει· ἑι Ποιππιο :Πάφο

Ιω; πιο, εετοτἰΓιΙιιε ίτ:ιττ5Βιιε ἱΡίἰι1ε πιοηαΠετΞἰ , 9ικιτΙιιυε

ιτιε:ιτιοττιτει.ι1 ΜττεάΙτειτσω ειΒίι1ιιε ιιΠει ειιηθειώοπο ὶι1 :Μπή

ωτἰοικ ιτιοω.ε!ιοτιιιπ τεὸἰτε Βιοετοιπ, ηιι:ιω ΙοτοτΡεΙΙιιτέο

πιο εοπΠόστωε @Παω ΜΗ: δ: ντ:τειτ11 ε1ιιετἱττιοι1ὶειτι, ιικ

ποιτ ἱτήιιΠΞτἱειω ε1ιιειι11 ὶιτιΡἰ6 Βιετωπ ΡετΡείἱἰ , ειὁΊυἱενἰ

νοΙιιτ1τω ἰΡΓοτιιπι , δε νεοΞει·ιε Πι εοπνετπιι εοτιιω ειιι1ι

ΊιιὶΒυίὶἱειτι ΒόεΠΒιιε ΙΙ1€ἱ8 , ὸεΗΒετεινἱ ίσ.ιπ&ιε δ: ἰπὸὶνἰὸιΙα

Ττἰτιἱωτἱ κόόετε: ίιιΡωάΞΕΙιιω εΙοόιιπι ω ιιίιιε Γετνοτι1ηι

ώιιε ΜΗ εοπιωωπΞτοτ νΞνοιπΞυππ. Ητιικ ἰἔἰτικ άοικιτΞο

πιο Ροίιιὶ ίιιΡετ ειΙτειτο ίεωδὶὶ δειΙνειτοτἰε Ρτο ΜΒΜ Ρειττἱε

πιεἰ, οωι·ιΞυ::ηιιε Ρειι·ειιτιιιπ ωεοτυπι, σα: Ποπ δ: Ρτο :παει

ειπἰπκι, ό: ιικοτἱε εκ ΗΠοι·ωπ τιπ:οτιπτι τοάόσιε Πω απο

ττἰηο δ: υπο ΞιήιιΠε ΓιιΒεωδτωη ΡοΙΙὲΠἰοηεω ἑι ΡτετάεεεΙΤο

:1Βιιε ωεἰε εοΙΙ:ιτιιιτι εκ ἰιπτεΒτο αυτι ωὶΙΙ:ΞΒιιε , ΗοίΡΜΒιιε,

πιοΙοιπόΞηΙε , ΡἰΓεετἱἱε , ΠΙνὶε , Ρτειτἰέ, δι ίει1Με , οιτιιπἰε1ιιο

ίυρεΙΙεδΗΠ σε ίε:τοΡετ Ροίίἰὸεειτιιτ :ώ ΞΡίἱιιε ΓετνΞε ώμο Πι

επετιπιω. δἱ ε1ιιΞε :ιιιτειπ Ιιιιἱε ρΙειεἱτο εοιπτειτἰιιε οΧτὶτετἰἐ,

δε αΙΞφωτι ωοΙ:Πἱωπ Ιοεο ΠΓε:ωπευθ ρω ΙΡί:ι το εΠε1ιιο

ιιιοάο Λύστε τέπτεν€τὶτ, ΡτΙωἰιιιε Παω ΠεΞ ἱικιπτατ , ά αἱ:

οιτιπἰΒιιε ΕεεΙεΠα: ::ιάιοΙΙαι: οτὸἰπἰΒιιε εκεοιτιπιιιηἱεετιιτ, δ:

ειυπ ι]ιιὸει ιτεὸἱτοτο Ρεττειπ βεβεα, Η που άΙΒιπο. ίατΞείεθΙοιπο

εππετιὸενοτἱτ. Ηιι5ιιε ειιιεεω εοτινειπἰοιιΞε τεΓτεε ειόίιιετωπ

ΙΜ Ι)οιπιιιιε ΑΒΒαε 1οΜπικε δι οππιοε (αἱ ωοιπκΜ, ΝΕ

εοΙειιιε ετἱειω ΗΠιιε Β:ιΙό:ΙεΙ , ΚοΒει·τιιε ό: ΡοιπΙιιε ΗΜ

· Πτοἔοπἱε:, Αωωω άε Βτιιεοἱο,(ἙἰΠεΒ6τττ1ε ΗΙΞι1ε Σαπ

ωετἰ.

Α&ει ριιΒΙΙα: Ἑὶίαιιιιπἱ εειίὶτο εΠο αν. οι!. Αι18ι:Πατυπι

Μ (:οιπνε:ητι1 εοικτεΙὶ ίὶιβ ΡταΓεπτΞει 1οΙκιουΙε ΑΒΒειτΞε,

- εοτετοτυιτκ1ικ &ειττιιω , ιιοΒἰε Ρτομετ απο Μισό ΡτοειιΙ

τεΠόετιώΒιιε, :πωσ :ώ Ηιεειτηατἰοπ€ Ποιτιἱπἰ ωΠΙεύωο 9ικι-,

(11“88ξΓ111ΙΟΓΕΡζ!:ΙΏΟ, Ιω;!Ξ6Ηοω: 6εάπιει ερωτα.

 



ετ>ιετοι.Α.ιιυΜ. Η

ΕΡιετο π.Α ΙοΗΑΝΝιε π. ΑΒΒΑτ1 ε

Πίσειιισιιδε :κι Μοιι:ιοιιοε @μπι αειιτἱειιτεε.

Κατα 1ο Η :ι Ν Ν ε ει ΗΓαι.ιιοιιθε ΑΒΒπε ίπεισι Μ.ε1ιιοπιάειιιι

Η.Πο ίοειιίε1ιιο ειπε οειιΙοε ιιι ωΡιω.

Οτιιἰίίἱε ΡΙιιτιιιιπιιιιι τείΠιιιοιιιι€ (απ&ατιιιτι ίετιΡτιιτ:ιτιιτιι ,

ιΙιιἰΒιιε ρτορι:ιο :ιτΜετιο ιιτειιτεε ι·εάατΒιιιιιιτιιτ , ω Ριιτιιιι δε

ΓιιιιΡΙἰεεπι Βοο.:ΞΙΠιιιι Ριιττιε ιιοΙἱτἰ Βε:τιε:άι&Ι ;ιιιέϊοτιπικοιιι τ::

ειιττειτιιιιε.Ι.εεο Ματ απο. ιιΒἰ άιειι:ιιτ: Οὲι-ἱάιιιιἰό ιιιιιιίιιιιἰί- κα. ε. Μ

4ιιε οίίεττο νιιΙτ Όσο, ειΒΒειτΙΓιιο ίιι8ἔετιιι: , δ( ειιιιι ειυ.ε δε.: Μ·°^?·”

οι·ο.ειο:ιε δε νοΙιιιιτιικ : (Ιω ‹ιιιοεΙ Με Βεπαιιθ:Ξοιιε Ρειττιε

ἴΡἰτἱτιιαΙἰε Η: , Ρτει:ίιιιιιΡτιοιιι άεριιεειΒΙτιιτ «δε ναιι:ιε 8Ιοτια,

που ιιιετεεόι. Ιιι εαΡιτο και ειιι!Ηετιι Βιιι&ειτ Κα:ΒιιΙαε , ιιΒι ση."

σ.1ιι:ιτιιοτ €ε:ιιετιι ιιιοιιο.εΙιοτιιιιι ‹ἱεΡἰιι8ἰτ, Ρτιιιιιιτιι ὲοειιοΒἱ

παταω , ιάεΡε , ρτακιΡιιιιττι 8ετιιιε ωιιιωω (Μι ΚεέιιΙε. νεΙ

αω;ιατε: ΟΟΠ;111ό8.Ε. δεειιιιάιιτιι δειιιιε ΑωεΙιοι·σωτιιιιιίαΒ

ιιιίοττ: (Βἰ Ποπ εοιινο:Ποιιιε ίετνοτε: άινιτιο, ία! ιιιοιι:ι.ε- .

τετἱἱ ΡτοΒειτἱοιιο όίιιτιιττιει ὸὶὸἰεετιιιιτ εοιιττει ὸἱειἱιοὶιιιιι πιω

τοτιιιιι ί6Ιειτίο @οι άοέΗ Ριι€τιειι·ε , δε Βειιε: Μίιτ11&ιίτειπετιια

εκ πἰε: π! Πιι8ιιΙιιτειτι Ριι€ιισ.ιιι Ιιετεπιι Γοειιτὶ @τι Ηπα

εοιιίοΙειτἰοτιε`αΙιετἱιιε , ίσια ιιισσιιι νεΙ Βτο.::ιιιο οοιιτι:ιι νἱτἱο.

ι:ειτιιιε νεΙ εο8ἰτειτἱοιιιιιιι, Βεο ειιικιΜιικ , ΐιιΗιείι.ιιιτ Ροδω

ι·ο. ΑιιόΞ , Ηπα, ό: (ιιιπΞΙΞτετ ιτιτοΙΠΒε , Η άιιιτιι.τιι:ι Ιστοί”

ι:ιο νοε , δι νἰιἱοτιιιιι @ΜΜΟ , δ: ειιιωτιε ιιιιΡετιιται , δε

νοΙιιιιαιε, να! ΡειιιιΠΠο :Μ Μπι ε8τεΒιει.ττι νιτειιτι Ρτονειεἰτ ,

ω: Ροτἱιιε ρι·ορτιο. νοΙιιτιπ:ιε ιΠεκιτ. ει πιιτι·:ιιι Βιβιι·Ιοίιιπι

απ: :ιιι:Ιιετιτἰειιιτι Μα! νιάειιιτ, νοε ροτἰιιε ω«ιιωω. Νειιτι

:εδώ τω.ιιιιπε τοδιαπι ΜΗ ιιιεεάετε: άι2τδιιιιιιι εΓτ. Βοιιιειιιε

Η :ιΙἰζιιια ΙὶιιιιιΙειτἱο να! ττειιΓετεΠιο ὶιιτειτιιττἰεδ ν6:Πτα: ΡΜ

ΙοἴοΡΙιἰ:ιε ειτΒιιιιιειιτατἰοιιἱ εοτιιιιιἱττἰπιιιε οΧΡιιτ8αιιόιιττι : εε.

ιιτο.ε ποπ ειιιιιττιτ ειιιΒιιΙοε. δικιο ιιοίεἰτε.... ἱτιτετἰοτ οειιΙιιε

νεΒι:οτιιιιι πιο Γε.ιιΒιιιιιοπι ιιιιιοεειιτε:ιιι ίιιιιάει·ε , αυτ αιιάο

Και ιη ΒΠοτιιτιι τιοΠτοτιιιιι πιστα: Έσω. (1ιιιε ιιοΓττιιιιι

έτιιὸοΙἰοι: οιιΠΕιτ αάνεττίτο.8ειιιιιιε ιιειιηιιε ειιιιιι Παπ» οΙὶ

οιιιἱ πιοτάθεσ.ε δε νΜΒαιτ,8: (με ΡεοΡτιωτι ώ ΠΜ Ρε:σειτ:ι
θ ~ Ο 2.



:το ΜΙδΟΕΙ..ΕΑΝΕΑ.

σιισΙττετε , δε ιισεσι τεΓσΓεισιτ , όιΓε1ΡσΙιε Ρτει:εεΡιτ εΒΓοΙνετε:

νετσιστειισεσ δε Για: τεΓεισισε σσιει εσεισεΠσ εσΙΡ:ι σωσει,

:ιεΓοΙνι εισιΓσσ:τισ σεσσ:ισσεισι ναΙετ. Ρτοσιεσε ΗΙισε σωσ

(σε ισ τε8ιοσε 1οσεισε1σει Ροτεοε μινι: , σοσ Ρτο εο νιτιι!σε

Γειειστιτσε οεειεΠτστ. (Σσισ νετο ισ Γε τενετΓσε Ρετσιτεστία

εισδισε σει Ρ:ιττετσ τενεττιτστ , σοσ ΓοΙσισ Ρτο εο νιτσΙσε

οεεἰὸἱτιιτ , Γεεἱ (τοϋ. Ρτἰσισ :ισσσΙο ισόσιτιιτ; δε εσσι

8τ:ισειι σοσοτε :ὶ Ρ:ιττε τεειΡιτστ , Γ.ιτιε εΓτ σε Ιιοε εΠ&σσι.

δ:ιΡιεστισσε ασε ιιιΠΡιεστώσε ε1σιιι Με οσισισσε ειειστοτ Γστσ,

. σεΠισε σ εκεεΙΙεστιοτεισ νι:ιισ τεισισιΓει νιιΙτιε, :σώσε Ρεσ

σ.(3ισ·. η. τ.
ΙσΙσσι: δι Ιιιιἔσἰε τιοσιισσισ Ιοεισστ δε !Αιι€εΙοτιιισ , δε αι

τιι::ιτεισ ειστειτι σοσ Ιι:ισε:ιισ , εστι σιισι ΡτοσεΓτ. δι 8Ιο

τιεισιισι Ασ,<τεΙοτσσι ΙισεΙσιιΙοε1ιιι Ρετ ΓεοΡσισ εοιιτεισΡΙστιο

σἱε, εειτιττιι:εσι Ρετόιόιίτιε, οσοεΙ εΠ: νισεσΙσσι ΡετΓεδτιοιιιε.

Ι)εσε εειτιτσε Με, σσι εοσττ:ι εειτιτ:ιτεισ Γεστἰτ, Πεσισ Ρετ

όιτ : @σ Βεσσι ΡετεΠε , σΠιιΙ τιιισετ ι στή Γε ιΡΓσισ ασε,

τιΙισσι Γε Βσειτ εισ:ιτε ε ἱΡΓε Γε ιΡΓσισ Ρετισιιτ, εΙσι ΓΡοσιε

Γσσ. οσεειιεστιτε ισ8σσι τεΓσεἰτε εσύ οΒεεΠεστσε εΙετο8στ,

(:στιίτο άετοεειτ , «τσι Γ:ιέτσε σε ΡΜ οτιεόιεσε 11Γε111ε σε

σιοττεισ. Ισ σοε. εσιτσ Γτσέτσισ οΒεάιεστια: Ρετσιάιίτιε ,

εσισ σε Γιά: Νεο ΚεἔσΙ:ε εοΠστσ Γστεινε εκεσΠΠΠε: ετΒο

εσύ εοσετε. οΒεσιεστιειισ σ.τσιει στ”, εοσττει (ΠιτσΠσσι Γσειτ;

σσἱ εοσττσ (:στι1τστσ Γ:ιειτ , ειστιεΙιτΙΓισε εΠ. Ισ σοε Πεισ

σεισ Ισεε εΙστισε Ρειτετ , :μια σοσ ε8ο ειστε; Εισ,εσισετσ

ΒΙιοτσισ σοίττοτσισ , Γεά ιΡΙὶ ΗΜ Γε Ρετεσιετσιιτ.

ΡΙστα ειστε στα» σώστε , τ1σειισ τείτιισοσιει ΓεττΡεστ:ιτσισ
ειεστ. Γ

@σε

δεσ

ετιετοι.Α Μ Ασκ ι ισ· Αιιεισει>ιεεοει

Κοτοτσει8εσίιε δε ]οσεισσιε ΑΒΒιιτιε ΡιΓεσιισεσΠε

ω ΕΡὶΓεοΡστσ Εστοιεεσίεισ.

6'συμω·τιπτω μα! ἰκ:Μ/ἰιΖω σώστε στυπώσω σύ ιϋι/λαό?.επι δ

:πιάσω πιιιἰἔίιιοεπἰτ.

Αιιθεεε τστιττἱε ΕστοεσεεσΠε ·ΕεεΙεΠε: τενετεσε!ιίΠισο

μ εΡΞΓεοΡο Μ. Κοεοσ·ισ8ειιΠε ΕεεΙείια: τισιτσΠε ΑτεΙιἱεΡιΓ

εοΡσε, Δώσε εισ.οσιιε 1οσ .ι τ: τι ε ε ΕιΓεεισσασίιιιιτι ΓετνσΙσε,

 



ΕΡΙὅΤΟΕΑΚΠΜἴι ε:
τοΕίε οΙΐοττο άς άίνίάετε το&ίπε. Δ

Αιιάίνίιπιπι νοίίτειιπ ίτειι:ετπίτπτεπι ειιιοπιάππι τποπ:ιεΙ·ιπιπ ι

εκτοτπππίο άειυππ:ινίΠέ πο οποά ι:τονίπιπ Πε:ί εοιπΡετίείπιι:πτ

ίπίτο8ιίΤο : οιιοά Βεπε νο;» ίεείΠὶτ Ιειιιά:ιπιιιε, Γοά ίπεππτε ίΠιιά

ίπίρειιίΠΕ ίπάίαιιπιιε. Νοε επίιπ 8:ιπ&ί Βεπεάίέίί ίπίίίτιιιίο πί-:

ΙίπείεΒίε ΡτωΓει·ίΒίτιιτ ίπιίίςίο.ΡτοΡτείεο., ίτειι:οι· αιτίιΉπ·ιε δ:

ποδια: οΡΓεττε , ό: ι·εέΈίιιε Ρταίρίιιιιιτ άίνίάετε. Απταιιτι απο

νιττιιτσιπ ίεάιιειιπιιτ,άίίστατίοπειιι τωιω, πω: οπιπίπιπ νιι·

επιιιτπ άίείτιιι· ιππ.τέτ. ί @ιππάο επίπ·ι ιιΒΒειτί απο. ειιιίιπατπιπ

ππΡοπίτιιτ π) ορίΓεοπο, ΡειΠοτο.Ιίαιε ονίιιιπ (ῖΙιτίί”τί ΗΜ ιτε

άιπιτιιιπ οί εοιππιππάειτπτ οπιπίιτιοάο. Νίίί επίπι π) :ιππειτο

οπιίοοριιε ίπνίταπί· πιο οιιπΙίοππιππο πεἔοιίο , πιιΠπιπ ίιιε

6:ΡίίεοΡπε ΜΒετε άεατπίτιιτ ίπ είπε πίοππΡεοι·ίο : Η πικαπ

τοπττει Μακ πω: άίείιππε ειΙίεΙιιί5 τεριιἔπειτε: τοπτιινοτίτ 2 Κι:

8ιιΙ:ιτπ ίαπθεί Βεπεάί&ί πω ΡτοΡοπίιππε.
Ι

«πίπιππινπίπιππίνιιΑιιιιίι·ι
.ε=ι)ιετοι.Α ειυεπεΜ ίΑΒΒΑτιε

:ιά Ι.:οπειπ Ρειιπιπι ΙΧ.

ΡΜ Μπάσα” /ίκωπειιΜ ΡΜη]σεω ἔθἔ7ἰΜΪΖΪΙΠ' απ· "ΟΖ-ράἰ

ώ Ιπιἰἰ.τ Μαρ.

Πιπιπο ΑΡοίίοΙίαιε ίεάίε Ροπτίθεί Ι_.εοπί , Πεί πτειιίτι

ί.ιπέιίπε:ιτο νίεε Ριπή , 1οπιιπποε ίπιτι·πιιι πιίπίπιπε δ:

ίπ πιιτπιττο ειΒΒ:ιτπιπ πΙτίιπιιε Ρ1°ίιτ18.Ε11ι11 ίπ ειι:Ιοίίί επείει

επιπ δέπειτπε πΡοίϊοίοι·πιπ ίοίίίνει 2ςΙοτίει.

δαπάε:ιι οιτπίε Κοιπ:ιππε τιιπι:ί ΡτεείπΙίε ίπίπΙπ ειάοι·πειτπε, οπί πιω π.

ιιτίποίίετ ίπποι· πιάτα ρπερπτειιε ειπίαιτ , τειιπ Ρία οιιπιπ που. Ρ:"π*Ι0°

τοΙίείοπε τπιίΙειπε,ειά ά0Ροίίοιιάει5 ὁ €τι:ιπίο πίσ.ττίε εεεΙε:ίία: να- 8 ί

ί :Η ει·τοτίεπεΒιιίειε. Πεπίιιιιε οπίε μποτ ίπ Κοπιππ:ι ΕεεΙσΠει

μπι :ιπι·ω Μ». Ωι:επίει ίπ οιιίΒιιε Ι..εο,θτεεοτίπε, επιτιιετιιπτ ,

νίι:το ρπτίου. , ίρίτίτε.Ιίε άοΕπίιια: Ιπιπίπει , ίπιτεκίι: πιω άιΙί

(πειτε δ( νίιςίΙο.ιιε, πε επ, ΡτείιιΙιιιπ δειιίδιίΠίτπε, οπί Ρ:ιΓείε

€ι·ειςειπ Ποιπἰπίεπιπ ίιιρετ νίνίάίε ι·ποπτεε ρπίεπει:2 Νειιπ

πι: πά:ιπ άίέὶίε ίεείπιπ, ειπίε ποπ ιπίτι:τιιτ δε ίπ ίο.πάίε ίιιίσί

Ιπιπ Ρι·οτιιιπικιι, Ρίο ίπαπιίίω ποίίτίε ΓοκιιΙίε 000.ίειτί Ρειίὶο
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]οτιεππςε

|-Μιε λεο

ΠοΗσε Ιο

8πιτε.

πε Ρτονἱὸεπτἱα 9 ειιιι ποπ εο εοπτεπτιιε πι ΡτοΡτιει Γεεἱε 1ιτΒιε

Κοιτα ιιπἱ πομπο εοπΒιΙετε, ειπε ίοΙειττι ίτι1Βιιιπ ίεττιΙειιι Ιου

Μπι Μπιτ: εεεΙεΙΗε Με ιττι€ειτε , νετιιτπ ετιο.πι (ΠΓειΙΡιπαε

εεεΙεΙιε.ε ίΥποεωι ίετιιτιπιο ειτειιιτδε ιιιίττατ; δε Η ποια Μαι]

τιιιιιδεἐ ιιοτπιει τε&ιτιιεΙιπιε εΠίτοττιιιπ ιπνεκιτ, πιω εεεΙείἱει

Πἰε:ι_εεπ(ιιτει εοττιΡιτ, πο: τε8ιιΙα παπα επιεπό:ιτ δε £οττι8ιτ.

Αντ: Ρ:ιι:ετ, Ραμ ιιπτιιΜΙιε. Ανε ΡαιτίιιΙιιτπ ΡταίιιΙ ΓΡεεια

Ιἱε, ενο ,. ἱπειιιαπι , Με ιεπιε εοΙιιιπιια , οΙιτπ ΙΠειιεΙιτιεο

ροΡιιΙο πανια, @οι πατάω ιτιοθειιίο ε:ιΠε Ρετ νειίτειιτι ιτιιιπάι

ιιιιιπε ίοΙιτιιεὶἰπειτι ΡοριιΙιιπι Με Γο.πθ;ιιπι Ρτονεπἰε ω ετ

ΙεΓτειιι ]ετιιωειτι , νετ:ιπι τεττει.ιτι τερτοιπιΠιοπιε. Ιεἱτιιτ

ιιιιρΙε:ιτιιτ σε 'ποΙὶτιιιπ Ιτιειάε , δε Εἰπἔιιἑι τ10Πτει εκιιΙαιτιοπε.

(Η.0τια πι ειεεε:ΙΒε Βετο, νιίίτ:ινιτ ποε οτιεπε οι απο. 5εά ό

τιιοττε.Πε εοπεὶἰτἱο ! @μπι Πω Ηόπιπ, δε ει: οπιιιἰ μπα

Βε:ιτιιιτι ἰτι Ιιοε ΙειΒὶΙἰ @απο ! Εεεε ιπεττιστεπόε Ροπτιίειτ,

εὶιιιτι ίπ Ι:ι.ιιάεε τιιο.ε ειτα:ιπΡετο πιοόιιΙοε ΙἱπΒιιω , Ρτο τεττἱε

μια τεάάιτει, Ρετ @παπι τω: όιίΡεπίετίοπΞε Ρτονἰεὶεπτἰειτπ,

ΡιιΙίετ πιο άοΙοτ ε Μετα ιπτεττιππΡεπε ΠτιάιιΙο ΡΙειπέὶιι

οι·ε;:ιπει Ιατιτι:ιε. ΝΟϊΣΙ Ιοε1ιιοτ πι παταω Ροπτιπειε, άε Ρωτ

νιιτιε:ιτιοιιε εεεΙείὶεΠἱεα: Με, ε1τιειιτι πιιιιἰ ντ:Πι·ειε ΜΜΜ

τἰε πτιπειο, ιιπτπο ιιιΒιιε Ριπή :ιΡοίϊ:οτοτυπι ΡτιιιειΡιε Ιε,ς:ι

τιοπε ίιιπέτο ιττοεμνετιιπτ , ποπ οποτε: πειτἰοπεε , τω πώ

Κοτπ:ιπι εἰνεε, δε ἰπ ίεειιπεΙο Ιοεο ΚίεΙιεεΒιιτπ , δεΑπιιε

Ρεπάεπτιε ΓιιΒιιτΜοτυπι ΡοτειιτἱΠἰπιἱ Ιτι.ιΜτατοι·εε. ι-ιι απο

εοιιτεπιΡτ:ι ίπποι· μια, ΑΡοΠοΙιαι πίττα Επιδτιοικ , πιο

ιπνείετιιι·ιτ , ίΡοιι:ινετιιτιτ , δε οπιπἰΒιιε Ρἰἱε Ιειετγτπ:ιΒΠιτετ

ειεποπεΠεινετιιπτ , ίτιιΙΈτσ. ππειι·ιόειτει πίττα Ιεεειτἱοπὶε Ραπ:

τετιτειπ , δε ἱπ δείεπίιοπεττι πιει ΡΞττοεἱπἰιιιτι ειτιοΙτοΙιαιε

ειιι&οι:ιτε.τιε νοετιπτετπ. Ροττο πεεε Ιτει10τι1ττι πι Νοττιιτπετι

ποε Ξπνιόιε πάω ειαιτίιτ , δε ]ειτπ ιποΙενιτ , οι ραπ: Ρετ

οτιιτιἰει. ΙαιΠω ίιιΒιιτΒιε Μι: ιιπ·ιε1ικιπι ιιΠἱ Νοττπιπειιιποτιιιτι

Μετα: τι1τιιιτι ιτετ εειτΡετε , ετιειτπίἰ Π: Ρετεετιπει όενοτιοπε:,

παπι είΤαΙι:ιτιιτ , ττο.ιιιιτπτ , πιιόετιιτ, εοΙο.Ρπι2ετιιτ, νἰπειιΙἰε

τεΠ€ετιιτ, ίει:ρε ετισ.ιτι ττΙΠ:ειπ εκπ:ιΙετ ίΡἰτἱιτιιιπ , Ιοπ,<το επ·

εετιε ίπιιεΙΙοτε πιε.εετιιτιιε. υπε!ε ποτιιιτι εἰΒἰ π, (Πιτιιτιατισε

ΡιεΒιε Ιιιιπιειπἱίἴὶιτιε Ροιτετ, ειπα πἱίὶ Κοιπειπ:ι Ρίετ:ιε Αρο

ΓεοΙἰε:ι ἱπτετεὶιέὶἱοπε εποΙενετιτ πειπε ιιιάιίεΞΡΙιππωιιι ΒιιτΒε.

τιετπ , δε πιειιτιιπε: πι ίΡεειειΙΞε τω Ιεεετἱ @ΜΜΜ νιπάιωνετιτι
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ἱτε πι: τστιιε στΒΞε τομάτα δι εστιττειιιιίε:ιτ , νειΙ‹ὶε δετιτετπι

Μπιτ Κστιι:ιτι:ε τιιειῇείὶειτἱε :ιιιᾶοτἰτο.ε , ιιεε ετιτ Βετιε Με

ΝσττΙιττιειιιτιστωιι ΙιεΙΠεει ισ πίττα ΗὸεΙἱτατε.:ιὸεσ ΡτσιιιΡτει

δ: άενστει. ΙτιτετεΠ: ετἰειτιι ταδε Μπιτ: , νἱτ τστΞιιε ΙΙΒετιιΙιτ:ττΞε

δε 8Ιοτἰ:ε,Ιατ8ο. σπιτια πάσει Ρετόιτει τείτιιιιτειτε, σιιἰει εεεε,

Ο ιιτιιιΕίιΙΐ:τ,ΡαίετιειΙτ τετιιιιιισ εδώ ιισίτετ τιιιτιεἰιιε αυτι Ιἰττετἰε

δε εεττει εειιιτἰστιε σττιἱΠστιιιιι , σπα: εδο ποπ πιεί ε:τιιΓει

!σΙιιτιιτιισάσ τερετο , τω εστιτττι σιιστιιιιι ὁενστἰστιτ εστιάσ

Ιεο,τιιιΜιεκ Μάτσε Ττἰιιἱττιτζ όεΙε8τινετειιιτ ίὶιτ› ττιεεε ίιάεἰ

τεΓτἱιιιστιἰσ. Ηἰε ιτε όεειιτΠε, τιστι ΡσΙΤτιττι τιστι ὶιιὸΙετιτε ειπε

ειιιάττο δε Πσιτιίτισ τιιεσ ΑΡσίὶσΙἰεσ νετιτὶΙεττΞ ΠτιΙΓττα ἰτιτετ

Ρτετιιτιστιε , σπιτι εττο ειιιΡΙεέτστ ίΡεεἰειὶἰ ὸενστἰστιε , δ:

ειιιετιι νοΙσ τιιτιιτιι είΤε φωτ Παππά τιοπιιτιεε. ΡτιΒιιΙο. πιτ

τετιι Με ίιιΒίωιιιωσιιτε νετττττιτ δε ΤεσΒ Α τ.υο. εσπιἱτε δ:

Βιιτ8ιιτιάισιιιιιτι ἰτιίτιιϊιἰτο Βιιεε Κ. στή ττεττιίετεΠστεε Ροπ

ττΗεαΙιιιιτι δεετετστιιτιι, τ” ιιείεἰίσιιε εστιτιιιιάτιιιτ , στή ει!»

Δτωι5 Ιε8ἰτἰιιιΙ τΙιστἰ εσιιιιιιΒἰἰε . νσΙιιτειιιτιιτ ἰιι ΙτιΙιοιιεΓτἱε

δε εσιιίιιτιἔιιιτιἱττιτε ίωὸειτἰε ττιιιΙειιιιίε. Ηἰιιε ΡσριιΙτιε ΠΜΙο.τ,

Ειἱτιε ιιιΠιι σιιἰνὶε ρτ:ινΙεοτε ιιιίιιΙτειτ ; ιιιὶτιἱ, ἱτισιιειιιι , ρτσ νε

Π:τσ Εισαστε όεεεττο.τιτΞ , δ: Μπιτ: εοτιΓετιτἰοιιἰε τιι:ιει1Ιο.ιτι

πατατα ΠτιεετΞτειτε εΙετετδειιτΙ : δε ιιτ ττιε τιια8ιε εοτιίτιτττιιιτιτ,

δ: ὶτιἴεΙἰεἰ ντέτστία Πι Γτι88ιΙΙειτίοιιετιι νεΓττα: ειι€τστἱτατἰε

εοτινΙτιε:ιτιτ, σΒῇἰεἰιιτιτ δε ἔτι ίειεἰειιι σίτετιόιιτιτ εισαι ΤεδΜΙ

άσε ετἰειιτι νείττιιτιι εσΙΙοτιιιιιιιτι ειὸἰετὶτ, τιττιιΙσιιε διτττιιιττι

Μις: ειιΙΡο. ειέτιιιιι Π: : ἰιιιτιιο ιτιαεἱε στιειίι ειιιΡτστἱτατε πίττα.

τοΒοτατιιε, Ιιιρἱιιπιιι σνετιι, ὸἰεο τιιΙΩιιιι ἱΙΙαττιΑσκ τω τη (σε

νἱιιὸἱεετ, δ: νἰνετιτε ιτιειτἰτο ιιίιιτΡετ εΧεεταΒἱΙἰ Πιιτιτο , ίο.έτο

ἱΙΙὶεἱτσ Πειτε εοιιιιι€Β ὸΙνσττἰο. @ει δε τε Ρετρειιδειτ ἰΡίε,

τιι1ετ:ίσ , ΡττιὸετιτὶΓΙὶττιιιε :ιιιτΠτεε , (με ΡσΓτιιΙετ τεε τιιιιιιε

ετιιειπἱειτἱοτιἱ5 , τιε σ.όιιι1Πετιιτ, ιιε ἰττιτετιιτ ορετο.δε Πιιά1ιιιιι

ΕεεΙεΠε.ΙΗεα:Τιια: Βιιιέττοιιτε.

θ
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ύ
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ει)ιετοι.Α @επι .ετ πωπω ΝΑΜπετεπειε

.ω @οικω Ρειοαππ_ ΙΧ.

Μαρκ: τεει;νετε πιΜυπ _βόέ ὰ Εωπῇα· Ε2άφωπ.

Ο

ΕποτπΒἰΙἰ επιιΙτιιπποιιο νετεπόο ΡαΡα Ι..(]Ιοτἰεἰ Νατπ

πετοπίὶε εε:Ιοπιι: δε ειιιπ (3οιπία: ΡοΡπΙιιε ΙπιιπἰΙεπι

τ:ιπτοοιιο ποπ Ιππποποτπ Ρεπτο ιἱονοτἰοπειπ.

@Επι το ίεάσε ειΡοΡεοΙἰω ποίὶτἰε τοπ1ΡοτΞΒιιε τε.Ιαπ ω»

ο ιπ:ινιε , πι: Ρεττπτὶσειτἱοπἱοιιε ιιοΙὶτἱε ἔι τω. Ρατοτπἰτει:ε: @επιπ

' πο. νΜοτοπεπτ τειι1εόπι; πω:: οεπΙοε οιπποε εοπίαοτειππιε,

εκπο&ειπτοε ρειεοιπ , ιιτ π: ίετἱοτππι, πω: ποπ νεπἱτ; επιπτ

π:πτοε οοπε. οι παο ειΗὶιἰτ ῖπτοειτἱο : ποιπο πω: ειθΕΕ&Ξοιιο

ἱπὸΙΓΡοΠ:ιιε , ποτπο ἰππΡετΓιπιίἰοΞΙἰε , (πιώ. εΧΡοι·ἰιπεπτἱε

οιιπιπ ΡΙπτΙοπε πἰπ1ἰὶίε1ικ: εοἔπονἱτπιιε: ποιπο Βοπἱε :ιό πω

Μπι παπα εοπί-επτἰεπ5, τπἰΠὶιε οιιΜειπ ἑι το , ίεά ειππ ππτ

τς:τε:ε Ρτοτίπε ποιπἱπειπ ποπ πονΠΗ. ΜἱΠὶιε πιιτοιπ πεί

οἰεπτἱΒιιε οιππἰΒιιε , περι: ΠΙιιά ΡετεπτἱΒιιε ποοἰε. Ηιιπε

ποιπἱπειπ ποπ 'εΡὶίεοοπΙἰ ι::ιππιιπ, ία! οιππί ἀΞΒιιἱτετο ἱπὸἰ

8πιιιπ, οιιοά ίιιτἱε πἱιπἱιιιπππε: οκοοττἱε ποΒἱε σκάσω άοοε::

ΡειτοτπΙταε πιο , ποιπἰπειπ οιπιπ οποΙὶεατ. αεὶιπἰπἰΠπιτἱοπἰ

οιππἰπο ὶπιΡατοπ1 , ποιπἱπειπ νεκιιιιιπ , Ρτοε;ιεοιπ , ἱποιιἰε

τιιιπ, πιιΠπιε εοπΠἀετατἱοπἱε, πιιΠπιε Ροπάετίε, πωπω πιο

όε:ατίοπΞε , ΠΜ ἰΡίὶ ω :οτππἰο. Ροπο ὸἰΓίὶὸεπτεπι , ποπ π

ίππιτίαπι ειπᾶοτἱτειτἰε πω: , Γεεϊειά εοιπιποποιπ ΡοΡπ1ἰ (επι

:επι δ: οιιἱοτειπ τοῇε:‹ἰ`ιπτπ , πιιΙΙ:ι ιιπκ1ιπιιπ πιάσω ἑι ποοἰε

πάτο τεεἰΡἰεπὸιιτπ ίοπ: εχοσέΙοε. ΝπΙΙΙιιε το Ρετίπε.Πο πω

ναι:, πιιΙΙἱιιε ππΡοττιιπἰταε ω ἰΠιιεΙ :ιάάπαιτ, πι: ἰπ8ετεπὸπιπ

ποοὶε πΙτοτἱιιε ΡοΠ:οιπ ίΙΙο.ππ εΧἱίὶἱππεε. Νοπ πω: τποπιππιιε

Κοιπειπ::: ΕεεΙείἰοε ΗΜ, ποπ ποε ὸεαπ Ρ:ιττοιπ ΑΡοΙἘοΙἰο:ι:

δοάίε. βοά δ( Π το δε πω, πιιοά ειΒίὶτ, ίοπ:ο εοπτεπιποτεε,

ίπτειπ ΠΠ Ρατεεπόπιπ εΠὶ: ΡοτΡεπόετοτ ΓιιΒΙἰιπἱτ:ιε ΑΡοΠοΗαι:

- δαπε , πα: ιποΙοιπ ποιπἰπἰ πιιεππ Ροττσ.τε ποπ πονίι: ίππω

πεπό:ιπι εΙΤε εεπίστεε. Ηπα ΓετἰΒεπιὶπ Ρι1τ:ινΞιπιιε Ρ:ιτοτπί

πιο πια, ιι: ῇεππ :απόοπι :ιά €0πίιιΙοι1άιιτπ Νο.ιπιπ:εοιπζ απο

Με,
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δεν: , ραεε πω, ΕΡιίεοΡοτπω ποίι:τατπω, πποε εα τω αττιπ8ιτ,

επτα ίεεππάπω τεθ:α ίαπέτοτπω εαποππω ιπίι:ιτπτα ιπνιΒιιετ

ναιε.

ι>απεεπτυινι ο ποπ τε εοΜιττε

Πε Ροπτε εινιτατιε Τπτοπιεατ.

Ονιωπε ιπ ιιπωαπιε πεεοτιιε πποπιαω ·εα εοπίπετπτιο

Νίετνατπτ , πτ ίεεππόπω ωοτιπω ετειιιτι πππίτιπιίε1πε ιπ

τιεισιτο τεπεατπτ : δε τιπατιτο τρια τπαιοτιε εοωωιΠι αεεεΡτιο

πε Ρτατίεττιιτ , ταπτο αωΡιιοτι ειτα&ιοπε ίοΙνεπόι τεωΡοτε

εοπιὶτιπἔατιιτ. (διοτι τιιιια α:τιπαισιιιτατιε Με τατιοππε πιιι

τω: νιτιετπτ εκροίεετε , αμκ! ιπΡτιΠιωπω ειπαμε ιπάιεεω

Ι)επω ιτιετπ ίετνατπω ιτι ετετιιωπε ιπ ιπτιιειι ειτττεωι εκα

ωιπε. Ε: πε ιπ ταω εεττω τει ιιτωιτατε ποίιτε πάει εΙαπ

τιιεατε μπω αίτιιτια τιιαισοιιεα ίαειατ, οτινιαπτιε Βαιγατοτιε

ΡαταΒοια Ρτπάεπτιπω ιιτιεΙιπωοπε ίετνοτπω τεωππετατιο

πε , ό: όαττωατιοπε τοτρεπτιε , ιο ταΙιτετ ίπτπτπω εΙΤε ιπ

εναιι€ειιεα ταιεπτοτπω εκαέτιοπε ΡτοεΙαωατι Πιιτιε Ρετ-

Ρεπτιετε ίαειΙε είτ , εα ηπα ποΒιε ατι τεωΡοταιεω πίπω

ειεωεπτια τιινιπα Ιαττζιτπτ, ποπ αππτεπτια εΙΤε, τιπαιι τατο

Ρτιετατιι ιπτιε πίπτΡατο τιοωιπιο, ὰ πωπω ωπιτιε εκ οεεα

Ηοπιππε ροίίπωπε ει:Ροιιατι Βτενιίίιωι τετπΡοτιε ιπτετναΠο ,

ίετι εοπτιιτιοπιε ππωαπα: ποίιταετιπε ίτα.8ιιιτατιε παεωοτεε,.

δε πιιιίτιι&πατιο αι: ειιίΡειιίατοτιο Ροτιπε ιπτε εοτπω ποε

επταω .ίπίεεΡιΙΤε τεεοἔποίεεπτεε : ιτα άεΒεωπε εα τταέτατε

πι τταιιίεππτιε νιτατ ππιπε τεωΡοτε Ρτοπτετ Πεπω, πτ ει:

ίιτιεΙι ατιωιπιίττατιοπε ιιιίο ωετεαωπτ ίτπι α:τετπαΙιτετ Πω.

Ηιτε Εεςο Οοο εοωε8 εοπιιτιεταπε : ιιπε ωεεπω ταειται:

_εο8ιτατιοπιε ίεόπιιτατε τενοινεπε , ωειποταΒιιε αΙιπιιιτι ,

αττιπε ω Ρτοίεέιιιω Ροίιετιτατιε αεεοιπωοτιπω , πε Ρετ Ιιοε

Πεο ρΙαειτπω , οπι ωε 8τατιιιτα: _ιατ8ιτατιε Βεπιππιτατε ιπτετ

Ρι·ιωατεε ιιπιπε παπι εοπππιπετατε τιιοπατπε είτ , οΡετατι

άιίροίπι. Ιειτπτ ωαιοτα οπιάεω τιεπεπε , ίεει ατι ωαιοτα

ποπ ατιεο ρατατπε αει ρτα:ίεπε , πποει ιπ Ρτοπιτπ ίπιτ ΠιΡτα.

£Ιπωεπ Ι.ιεετιε πατα εινιτατειπΤπτοπιεαω Ροπτε ατιιιιεατε

Π
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άεετενἰ π!π ἰπππτἰππτἰε ποια τεπιΡοτε τππΙτοε πονετπιπ τπΡἰὁἰ

επππἰε ππΡετιι ΡετΙΙίΐε. Ετ πε Ροίτ τππτἱ οΡετἱ5 εοπίππιιππ

τἰοπετπ πΒππετππ πιετεεόε πω: ίοΙπ επιι(π. ίιπτ ΞπεοεΡτἱ, Ιπετί

τειπΡοτπ.Μ πΡΡετἰτιι Ρττνπτετ, Βεἰ ὶπΙἙἰπἔὶπ , πώ τπε ΡπΙΤπε

ποπ επ τππτὶ ΙπΒοτἰε άί8ππ τεππιπετπτἱοπε ίτπΙὶτπτἱ, υποπί

εμε πιω ποττπτιι, ειι]ιιε ετΙππι ΙπΠππτἰπ πε Ιπποτε ΡΙπτἱτπο

οΡιιε ποε νΜετιιτ εΙΤε ΡετίεέΈππι, εγτοετπίιιιπ πω: εκ πι»

ᾶοτἰτπτε Ποτπτπἰ πιεἰ τε8ἰε ΗΛ ι Ν π ι τ: τ ΡΙπεπἱτ Έπεσε.

@ο ποϋ:τΞε Ροί':ετΞε ἱπποτείεπτ τΙππτπιπΙΙΒετ Ρτονἰπεἰπτιππ

ποτπίπεε σπππππι οτὸἱππιπ παρε οίπάοτιιπ1, ίἰνε εΧττππεί

ίὶπτ , Με Ξπςπ8επεε , Με Ρετε8τἰπὶ, Με τπετεπτοτεε, Με

Ρώπα, Με επιπτεέ, Με ΡππΡετεε, Με ὸἰνἰτεε, Με ειππ

Ιππίὶτἰε, Με ειιτπ οππίΗε νπειιτίνε ῇιιπιεπτἰε, νε! πιιἱΒιιΙΪ

Εεεε ππἰτππΙἰΒιιε, Με πποειιππ1πε τποτΙο πετ ππππτ, πΒΜπε

πΠἰπε Ρεπππε τεΙοπε1 εκπέΗοπε ΙἰΒετππ1 Ρετ ἰΡΪππ1 Ροπτεπι

ττππίειιπ‹ὶἰ , ποΒἱε εοπεεόεπτΞΒιιε , πποετε τπειιππτεπι. @αἱ

π: ΡετΡετππ πτπ·πτπτε ἱπνἱοΙπτπιπ Ρεττπππεπτ, ΡτοΡτἰπ. πιπππ

ίυ.ΒίετΞΡΠ , πΙἱοτιιπκπιε τπεοτυπι τπππἰΒιιε εοπΗττπππόππι

ττπόπϋ : παω ετὶπιπ τεππιπετπτἰοπἱε πιεειιπι πω ΡπττΞεἰΡε$

νοΙιπ , τΡ.ιοίτιπε εοπΗτπιππόο ΓιτΒΓεπιιιιτΞ ίιιπτ επτἱπ: επιο

πιιε ποίτπε ΡτΞπιπτεε , τ1υ.οπππ ποεπίπε ἰπΕετΞιιε ππΒεπτιιτ

ἴετἰΡτει.

5.ΑπποΝιε,δ. Ο 13 ΟΝ τ 5 ίτπττἱε τετὅἱε.

5. ΗΕ ε απ. τ Ν τ εΡἰΪ£οΡἱ.

8.ννΑΙ.ΕΒΛΝΝ τ εοτπἰτἱε.

5.11οπυτι=τ εοπππε.

8. Βυποπωιπι.

δ. Μ τ τ. ΟΝ τ 5.

δ.νν1οοΝ1 5 πτεπἰεΡἱΓεοΡἰ.

5. Βεπω.υτ εΡἰΓτοΡἱ.

δ. ΤΕΤΒΑΙ.Βι εοτπὶτὶε.

5. 5τει>πΑΝ ι εοπιπΙε.

δ. Η 11.130 τ Ν τ εοιπΞτἰε.

5. Μ ΑΝ πε εε εοπτ1τπ.

β. Ο ι τ. τ: ο 1 Ν τ.

5.ΝινετοΝιε, ·

5.ΗυοοΝτε.

ε.πωωεωτ.

5.Τπεοπεπτομ

5.ΜπΝΑεεε.

5.Ι1οουτι=τ.

5.ΟοοΝτε.

5.ΗυοοΝτ5 Επτποιεπίπ:

5.ννΑ1.ΟΗΕΜι.

δ.ΟΑΠ2ΒΕπτι εΙετἱεΙ.

8.Ι)011ΑΝοτ επΡε11ππέ.

ω

Ι.οειιε

ΩΒὶΠἱ.



ευιετοεΑΜιΜ. 1.7

'ο

ΝΟΤΙΤΙΑ

Π: Επιπ18 νἰεεοο1ιιετἱΠεε· θειιοτιιειιιοιιβε επαφώ

δε δε όοτιο ειιιοει ἴεεἱτ ΚιιόιιΙΡΙιιιε νια:σοτιιοε

πιοιιειίεει·ιο δ. 8ετ8ἱἱ Ατιάε8:ινειιΠε.

ι

Νιιο ει: Ιιιαιτιπιειοιι€ Ποπιίτιι ΠΟΠΗ ]εειι (Σεπ ι Με

ιιιἱΙΙοΠιτιο ειιιιιιειιιει8εΠιιιο οέειινο οΒἰἱτ Εωικ.ι νιω

εοπιιεΠΕι (Ξειιοιτιειιιετιίὶιιιιι ιι. ἱεὶιιε 56Ρεε:ιιιιιτίε : εμε: ίιιἱε

ιιερειε Ποτιιιιι Ηιιιιιεκτι ὸιιΙεἱειιιειιιοτἱω €ΡΞίεοΡΙ ειιιοτιό:ιιπ

Ατιάσεεεινετιίιιιτιι : ειιιιιε οοτΡιιε ίεΡιιΙειιιτι είε ἱιιττει τιιοτι:ιίεε

τιιιτιι Ειτιέεοτιιιιι. ιιιιιτεγτιιιτι (ΞΙιτἰΙΗ 5ετ8Π δε Μαιο Ρετ

Βοιιιιιιιιιι @εαν Α5 ιιιιι (ΞειιοπιειιιςιιΠιιιιι εΡἱίεοΡιιιιι δε νε

τιετιιΒιιετιι τεΙιδιοίειιιιε1ιιο νἰτιιιιι Ποπιτιιιιτι Ριιεοεκιειιπ

ειΒΒιιεεπι ιιιοιιειΐτετἰἰ Μιά ΡΙοτειιεἰἰ ,. Βοτιιτιιιπι ειιιοςιι::

Υιιι.οιι.ικιιΜ αΒβει.τετιι εδω δετ8ἱἰ,. ΡοΙὶω εΡἰίεοΡιιιιι

(:ετιοπιιιιιοιιίιιιτιι , ειιτιι τεΙἰδιιοτιιιιι Ιιιιῇιιε άιοεε:εύε ειΒΒ:ιτιιιτι

ιιιοτιειάιοτιιιιιε1ιιε , ειδε ιιοιι δε εΙετἰεοτιιιιι ειδε ροΡιιΙ:ιτξε

τιιιιΙεἱτιιεἰἰιιἰε ἱιιἔειιτἰ ίτεςιιειιτἱει ειιιιι ωεω ΡιιΒΙιεο δε πια:

τοτε. Αιιιιο· Ιτιαιτικιτιοιιιε Βοπιιιιιαιτ ιιιἰΠείἱιιιο ειιιειειτο.8ε:-·

5πιο ΓοΡεἰιιιο, ν. ιιοιι:ιε Ματεϋ , σει ειιιιιιε ρτοΡἱτιειιιἱεατειιι.

ίιιιΒιιἰτιἰε δε ειιΙεδειοιιειτι αιτἰίἱῖιιιιιτιι , (επι δε ρεοΡτετ Ρειττἰε

δώ δι·ει>ιωΝι δε ιιιεττἱε Κια: Αιιειιειιο.ε τιιιιιιιΙειτἱοιιειιι:

ειιιἰδεἰρύ ιτι εειεττιεεετἱο ΡτωεὶἰΕὶἰ ιιιοτιειΠετιι Γειιέ`εἱ δετ8ἰΒ

Ι:ιιιπιπτι @καπ , Ρτωὸἱέὶει ιιι:ιι:τοιια ἰΒἱεὶειι:ι ΓεἑΡεΙἰι·ἰ ιιι:ιΙιιιτ.

Ρτο ειιιε Πιο.ειιιε εΙε:ε:ιτιοίγιια ιιοΒἰΙἱε νἱτ ἱρίὶιι5 Κι ιιιιεειιε

νίεεεοπι:ε εε:ιιοιιι.πιοιιΠιιιιι άεεΙίε ίδιι&ο δετ8ιο ἀἰιιιἱὸἱειιιι

ειιττειιι δε ὁἰιιιἰεὶἰιιιιι εεεΙείἱατιι. Μαι Κετιιἱἔἱἰ ιιι Ρειεο·

ΜετιΙΙἰεο, ἰιιιτιιο Ροεἰιιε τεὸὸἰεὶἰτ. $ιειιιίεΙειιι 1οιιεε δειτε:

ε::ιιιιάετιι νειιειπιΒἱΙἱ8 ΚΑΙΝΑΙ.Μ15 εΡἱΓεοΡιιε Γειτιθο $ετ8ισ

όοτιενετιτ, ειιι:ιιιάο ειδ ι·εΙἱςιιἱε πΙοὰἱἱ5 ίιιἰε Μετο.ΙΙΞε:ε αθώ

ιιἰε δε ΡἰᾶεινειιΠε ΡαΒἱ ἴειιιέ`το Μιιιιτἱσἰσ εεΠειιιιειιτιιιιι ίοειτ.

$εεὶ οι ιιιιἰνετΓ:ι Ειι.ι.οοΝιε εοιιιἰεἰε νἰοΙειιεὶα. εσειιι Βιιιθεο

Μειιιτἰεὶο ειιι:ι.πι δε βιτιθο Βετ8ἰο ειΒΓειιΙετειε : Βιθεοειιιε ἰΒΣ
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Σ

εειΠεΙΙο, εμ1οδ Μοπτεπ·ι τεοεΙΙεκπ ιιοπιἰπενΞτ, πιἰΙἱτἰΒιι5 ιππ

νετΩιὶπ ΒειιεΗεἰιιιπττἰΒιιετειτ. Ιωδαε ΚΑοι1ι.επε νἱεεεοπιεε

ειδ διιεκπ Ρετ ΡταδΙόϊδιπ εοπῇιι8ειτι ίιιαιπ ΕΜ Μ Α π ΡοίἶεΠῖο Με.

Ρετνεπετειε , διιἰδιιε εδω πο εΡἰΓεοΡἰε ΑπδεεεινεπΠιιππ τεπε

Με, ειδ εκεδιιἰειε ιικοτἱε δΠεθο: Πιπ&ο δειιοι ο ιπεδἱετδτειπ

ειιπ:ίε δε εεεΙείὶε ίειπέλἱ Κετπἱἔϋ ΗΒεπτετ τεΠίτιπτ Ρετ διιδεο

τἰτετειπ Ποιππἰ Ει15ΕΜ ι τιιπε ΡτεείιιΙἰε: πει π: ππΙἰτεε, διά

ἱπδε εείδτἰετειπτ, ὁ. πω) δει·ΡΡο δε ειΒΒειτἰΒιιε ἰΡίἰιιε πωπω

Γεεκπ ΒεπεΒεἰειΙἱτειτ τεπετεπτ δε δείετνἱτεπτ, δε Η διιἰδ ἰπδε

ὶπ δοιπἱπἱεετιιτειπ ίιιωπ π1οπ:ιεΜ Ιε8ἰτἰπιε τετοτδιιετε Ροΐ

Γεπτ, πιιΙΙο ΡτοπΙοεπτε ἱδ Βεεετεπτ. ΠεδΞε εεἱωπ ιπεδ1ει:α

τω: τεττεε , φαω ΙειΒοτειτ νΙΙΙιππε, δεΞπαει ίοεεΡεεω δε ε»

τω; δἱπιἱδἱειιπδιιε εδΡεΙΙππι πατε. ἴοτείἱεπ1 , δε ἱπ ίιιΒιποίο

ε5ιιίδειπ εειίἰεΠἱ δεδἱτ (ιιΒιιτΒειπιιπι ιιπιππ ποιπἰπε ΗΠΒο

διιπι εδω εοφ. εοπίιιετπδἰπε Πω δε ίιιεεεΠοτιιιπ εῇιιε πι

ΡετΡεειιιιπ1 : δεδἰε ε1ιιοε1ιιε διιοε ειτΡεπτοε νίπεο.: @και εἰκό

τ.ειτειπ Απδεεεινε.ιπ, δε πικαπ ππιπβοπειπ ὶπ (πΒιιώΙο επι(

δειπ εἰνΞεδτΙε.

ΤείΕεε δοπετἰοπἱ πιιἱε Ρω:Γεπτεε ειδιιεειιιιτ.

Βοιππιιε Τπεοπειωειιε δε” ίειπδϋ ΑΙΒἰπἱ.

ΙΡΓε νἱεεεοιπεε ΚΑΒΕΠ..Η15. -

.Αππι.Διευι1ε δε (ῖαίἙτοΒοπτετἰἰ.

Τεεεει.ιμιω δε Μοπτε τεΒε1Η.

ΟΙΚΑ1επ11ε εππωιτ. δειινωτι1ε πεΡοε Μειτεοειτδἱ.

ΚΑπι1ι.ι=ειε 8τειπδάε. ΚΑΒΕΠ.ΕΙΙ5 ΡειτταΓεετ. _

Ι)οιππιιε Ει1εεΒιιιε εΡἰΕ 1)οιππιιε Ι.ΑΝοιιι€11$ πεπἰὲ.

δΞειεοπιι5. ΜΑΝ ε ε π. ω.: εαΡεΙΙειπιιε.

ΚΑΙΝ.ωεπι1ε 8ἱπἰΪεειΙτ. Αι.οειι1115 δε Μοι:εππα.

(3ιιιΑππι1ε Μειπεπε. Απωπ δε νε!ΗΒιι5.

γι1.αμπειε γἰεειτἱαε.

δ”

δε?
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Ι,ξ

ΡΜνΙΙ. Ε. (ἱΪΠΜ (ΚΕ(ίΟΚΠί ΡΑΡΑί νιι.

Αά Αίιποάιιτπ επίπιτειπ Κοτίιοπεπίεπί.

6"Μ]ίπω: ρίοίίεέία ΜΜεβσίί Κ0Μσκεπ[:.

Κεοοιιιπε° ΕρίΓεοοπε δετνπε δετνοεπιπ Ι)εί άίΙε6ίο

κ ίπ @Μάο ί·ίΙίο Αι.ΜΟπο ειοΒ:ιτί ιποπείίετίί δ. διάνο

τοτίε , εοπίίτπ&ί ίπ Ιοεο, οιιί άίείτιιτ ΚοιΙιοιιεπίίε, ίπ Βι·ί

τ:ιππίε εοπίίίτπτί , ίπίίοιίε ΓπεεεΙΤοτίοπε ίΒίάεπι ι·ε8ιιΙ.ιι·ίτει:

Ρτοπιονεπάίε ίπ Ρετρετιιιιιπ.

δπΡετπ:ε ιπίΐετίιτίοπίε ί·είοεδίπ, :ιά ίιοε ππίνει·ίίιίίε εεεΙε

πο: ειιτ:ιπί ίπίεεΡίτππε, δε ΑΡοίίοΙίεί πιοάεικιιπίπίε ίοΠίείιπ

ά.ίπειπ εει·ίπίπε, ιιτ ίιίΠίε Ρι:εεεπτίιππ νοτίε πωπω Βεπί8πί

απο Βινεειιπιιε , δ: ΙίΒπιιπ :επιιίτ:ιτίε οπίπίοπε ίπ πεεεΠίτ.πε

Ροίίτίε, οπειιίτπιπ Βεο άοπειπτε ΡοίΤιιτππε , ΓιιΒνεπίτε άεπε

πιπε. Ρι·εεείΡιιε :είπω ά: νεπετποίίίπιπ Ιοεοτπιπ ΠειΒίΙί

απο πιο άεΒίτο ποποτε δπιππιο: δ: ΑΡοίίοίίειε $εάίε επίπε

ιπεπιπτει ίιιπ:, είπειπτιιιπ εκ άίνίπο :ιάίπεοτίο Ροιῖίοίίίιπε άπ

τπι· , ποί:ίε Ρεπίππάπίπ δε Ιειοοπιπάπιπ εΠε οετΡει·ιάίτππε.

Ρτοίπάε ίπιαει Ρεπίτίοπειπ·τπ:ιιπ ρπιείειτο ιποπο.ίίει·ίο, επί πι

Ρι:εεεΙΤε άί8ποίεετίε, δι :μισά ίπτίε δ. Κ. Ε. εΙΤε άί8ποίεί

απ, ιιπάε Ρετ ππ8πίοε επποε εεπίιιε ττίππι άεπειτίοεπιπ πω·

τεοτπιπ ΗΜ τεάάίτπτ, πιιίπίιποάί Ρτίνίίε8ίε Ρω:Γεπτί :Μπο

τίτειτίε ποΓτι·εε άεετετο ίπάιιΙ€ειπιιε. (ἶοπεεάίπιιιε παμε π

ιπειτππε, ΙΒιτιιεπτεε ππΠιιίπ τε8πιπ , νε! ίπιπετειτοτιιπί , απ:

επτίΠίτπιπ ,πιιΠιιπ1 οποιίπε άί8πίπιτε ρπεάίτππί , νεΙ ι1πείπ

επιποπε πω, είε Με άπειε είάειπ νειίει·ειοίΙί Ιοεο άε ρίο

Ρί·ίο ίπτε ίειιπ άοπειτ:ι ίιίπτ, νεί ίπ ίιιιιιτιιιπ Πεο ιπίΓεπιπτε

εοΙΙειτο. ίπει·ίπτ , ω επίιιΠίίσετ ειιιιΓει: οεεπίίοπίίνε ΓΡεείε

πιίππει·ε, νεί ειπίεττε, δι ίίνε Γπίε πΠΒιιε :ιΡΡΙίεειτε νεΙ είπε

οπειίί Ρίίε άε εειιιίίε Ρίο πιω :ινίιτίτία εκειιίίιτίοιιε εοπεεάετε :

τω εππ&ει, είπω πι πιω ίππε, νε! οί'ίετι·ί εοιιτί8ει·ίτ, πιιπ

ο τε, ειιιείτπ π είε οιιί ίπ πιο οίίίείο ίπεεεΠετίπτ ρετεππί

τειπροι·ε ίΙΙίπειτει δ: ίίπε ίποιιίετιιάίπε νοΙιιιπιιε ροΠίάει·ί,

εοτιιιτι οπίάεκπ πίίοι15, Ρίο οποιιιπ1 ίπίίεπτα:ίοιίε 8ποετπω
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τἰοιιεςικ ::οτιοείΙΞι Γιιτιτ , ιποεΗε οιππιἰΒιιε Ρτοίιιωτει. Πω:

εοτιΙΗτυἰιπιιε, ιιτ οΒειιτιτο ειΒΒατε , ποπ :ιΙΙιιε ΠΠ 9ιιεισ:ατιηιισ

οΒτεΡυ:ίοιήε ειΙὶιπΞε οτὸἱτιετιιτ , ΜΒ ε1ιιειπ ίταττεε εῇιι(ὸεπι

ἐωποΒὶἰ απο ε:οιπιπιιιύ εοιαίετιίιι ΐεειιπόιιω τἰωοτειιι Βοἐ

εΙο8€τἰιιτ; ιωικἰττιε ὰ: σώσω εοιιἔτεεειτἰοπε: ,τ Η Ιάοικιιε

Ξπινωειιε Μετά. (ζηοά Η τιιΠε , (Ιω Μάτ τεΒἱιπἰηἰ εστι

8τιι.πι: , ἰιπετ οσε ίπνεπτΜ πο:: ΡοΠῖτ, απο εοηΠΠο Κοπιωἱ

ΡοιπἰίἱεΙε ο.Ηιωτι ΗΜ Ρ:ιτταπ δε ωπἔἱΙὶτιιω οχρετειω:. ' Ηοε

Δ ε1ιιοε1ιιο ρτα:Γειιτί ε.ιΡἰτυΙο ἴιἀήιιηἔἱιππιιε, ιιτ ἰΡΓιιτπ ωοηεΠε

:άτυπα δ: σ.ΒΒειι:εε Μια νεὶ πιοι1ειεΙ1ἰ :τὸ οιτπιἰ ἴωειιΙειτἰε ί-εἐνἰτϋ

Μ: ὶπίεΓτειτἰοΠο ίεειιτἰ, οουπηκε €τ:Ναπ1Ξπο πτιι1πόαη::: οΡ

ΡτείΠοιύε τεττιοτἱ Μα ί;ιι1&α: τοΙἰἔ1οιπἰε οΒὶΕτνετἰοιν.τ ίεάι1Η

δ: ε1ιιἱετἱ, ηιιΙΠ ΔΙΠ ΜΗ Κοιτιο.πω δὲ ΑΡοί”τοΗω: δαϋ, ειήιι$

@Με εΠ, Μάμα τ6ικειτιτι1τ οεαιΠοπο Ϊιιὶήεδὶἱ. (:οοίέετα

τὶοιπεε ετΙ:ιιτι εεεΙεωτυπι , δ( οτὰἱικιτἱοικε ωοιπααΙιοτιιω Ενα

εΙετἱεοτιιτιπ. Γο:Ρείπτο οοει·ιοΒΞο Ρεττἱπειπἱι1ω :ώ εΡἰίεορἱε,

Μ Ίιιοτιιιπ εὶἰα£είἱ ίὶτιπ , :ιεεἰΡὶετιτ : Μ. τ:ιωει1- Η εΡἰἴεοΡἱ

εωποπἰα: ο:ὸἰη.ιτἱ ίιιετἰπτ , δε οεὸΙιπιτἱοιιεε 8τειτἰε ίοεετἱτιτ.

δἱιι :αποτο :ιΙΙ9ιιίάΙιοτιιω οΜΗποτίτ ε ΑΒΒο.ε απο Ιὶεειπἰ:ι

ἀειι€`τοτἰωτε Κοιτιειιπἰ ΡοιπἰΗεἱε Μ ςιι:ιΙειτιειιιτηικ: εειεΙιο-

Πειιπι εΡἱἐ-ἐοΡιιω εἰ ΡΙ;ιειιετΞτ, αιιιθ. εοιιΓοετατἰοτιἰε δεοτάΙ

πειτἰοιπἰε Μπι Ιοεοειιω φαω Ροτΐοικιτιιιτι Πεεπτει· Ρετ8ειτ.

Ηετ:ε ἱἔἰτιιτ οιτ1ηΙ:ιε1ιια: Ιτι.ήι1ε ΡτεεεΡτἰ ὸεετοτἱιΙιιε ποίἱτἱ

ΡαΒἱω εοιττἰπετ, τ:ιω τἰΒἱ , @παω ειιυδΠε @αἱ ἰιπ εο Πιιο εε

οτεΠηο Ιοεοςιιο ίιιεεεΠὲτἰπτ , νοΙ :ἰε ‹Ιιιοτιιιτι ἰπτετεΠὶ: Ρο

τιιετἰτ ἱι·ι ΡετΡετιιιιιτι τ€Ϊοτνπι1ἀε. όεεετοΙιηιτε. δἱ ε1ιιἰε νετο

1:ε8ιιιυ, ίποτὸοιιιιη, εΙ€τἰεοτιιττ:, ῇιιὸἰειιω, εκ ία:ειιΙ:ιτΞιιιπ

ΡετΓοικιωιπ, Μπα εοιπΠἰτιπἱοιιἰε ποίϊι··.τ Ρειἔἱιπιττι οο8ιποί

εε:τιε , εοιπτο. απο νεπἰτε τοτιτανετἱτ ;. ΡοτεΠ:ιόε ΙιοιποτΕίηικ:

ίιιἱ ὸἰἔπἰτατε αιτε:ιτ , τοιιιππ1ιιο ία όΜπο ΜόΜο εκἰίὶετο

εὶε ροτρεετιιτει ΞτιἱΨιἰτ:ιω εοΒιποίε:ιτ,8ζ ΜΗ Μα (με: Γιιιιτ·τικιΙε

ειΒιετει τείὶὶτιιετἱτ, νεΙ όάΒικι Ρωοἱτ€τπἱο. ΠΙἰεἰτε @Η άοΗεκεΤ

τἰε,ὰ ΕιετατἱΠῖωο εοτροτε δε Ιῖιιπἔιιἰτιο Πεἰ δε Ποπιἰπί Κε· _

ὸοωτοτἱε ιιοΠτί .Ϊεειι (Μ ιι ι ω· ι ειΙἰεηυε Η:ιτ,ειεςιιε Μ εκτετ

ι·ιο εκωπἰητ: ὁἱίὶι·ἰ&ετ: ιΠτἱοπἱ ίὶ1Β];ιεεειτ, ειιτιᾶἱε αυτοι” εἰόεσι

Ιοεο @θα ίετναιττἱΒιιε [Π.··Ρ:ικ Ποτυἰηἱ ηοΠτΙ ]ε ε ιι (ΣΗ ιι ι ε π· π,

αμιειτοδιτε δε Με ΐτιι&ιιιια Βοηειτ ειέὶἱοηἰε ΡετεἰΡἰαπτ, δε :ιμιά

ὸΠὶτἰέὶιιω. ]_ιιάΞεοω Εται:1ίει εκτετιπε Ιιιεἰε Ξπτετν·ειπίειιπτ. Αι1ιευ.

ισ
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Β ΠΕΕΑ -ΕΠΟΕΝΙΙ ΡΑΡ2Ε ΙΙΙ.

ειδ Ινοπεπι ΑΒΒε.τειπδ: Μοι12011οε
Δ Κοτιιοπεπιεε.

6'υπ/ιΥπατ “ω” Ρ7Ϊ°0ἰ|£ἔἱα.

Ποεπιιιε ΕΡιί:οΡιιε δει:ννε δετνοτιιπι Πει δἱΙ:&ἰε ^"Ν'Η

Επι: Ινοπ ι ΑΒΒειτἰ Βοι;ποποπίιε ΜοπειΠ:ετιι, οιιιίδιιο

ίτε.τ:Ποιιε :επι Ρτε:ί:πειΒιιε :πισω ίιιπιτἱε τοειδειτ:πι νιτειιπ

Ρτοί::Πιε π Ρει·Ρετιιιιτπ.

Πείιδει·ιιιπι :ιιιοδ ειδ τεΙἰ8ἰοτιΞε ΡτοΡοΙἰπιτπ δ: επιιπο.πιπι

(ειΙιιτειπ Ρεττιιι::ε τποπίΈτετιιτ , ειιι6:οτε Πω , Η: Ηπα δὶ

.Ιειτιοιιε εοπιΡΙεπδιιιπ. Ε:ι ΡτοΡ:οτ δΠ::ξΗ πι Ποπιιπο ?ΠΠ
νοί::Ιε ιιιίΠε ΠΡοΙΕιι1ει:ἱοιιἱΒιιε ::1επι:πτ:τ :ιπιιιιἰιπιιε, δ: οτε:

Βιπιπι Κοτιιοπειιίο πιοπο.δοτιπιπ , :ιιιοδ 5.Κοπιειιιο: Μ::

.θα ιιιτἱε ειδί:ι: , Ριτει:δεεείΐοτιε ποΓ:τΒ Μ:: ιπ::ιπο:ἰιι:

Οπτεοτί1 νΙΙ. Πρ:: νοΙΠΒιιε ιππωτειι:οε, Γαβ Β. Ραπ δ:
Π 3ιοΠ:τε. Ρι·οτο&ιοπε ἴιιΓ:ἱΡἱιπιιε , δ: ΡτπΓεπ:ἰε τ:πΡω Ρτἱνἰ

Ι:8ἰο ::οπιπιιιιιιιππε Π:ιτιιεπτοε , π: :ιιιδί:ιιπιδιιε ροΙΤ:Πιο

Με , διια:ππιδιιο Βοπο. ιδιττπ πιοπεί:επιππ πι Ρτιιτίεπει:ι

τιιπι ιιιί:ο δ: :::ι.ποπια: ΡοΠῖδετ, απ: πι ίιιτιιπιπι :οπ::Πιοπο
Ροπτιδειππ ,1ειτ8ἰτἱ0πο τ:Βιιιπ ν:Ι Ρτιπ:ιΡιιιπ, οΒΙει:ἰοπο δ

ΗδοΙπππ , (επ πι: ιιιΙΗε πιοδἰε , Πεο ΡτοΡἰιἱο , |Ροτετὶι:

αδιοιί::ί , Ειπα νοΒἱε νοί:τιίδιιο ίπ::::Ποι·ιΒιιε δ: πω::

Ροτπιο.ποεπτ. ΟΒ::ιιππ: νοτο το πιω: ειιιίδειιι Ιοει ειοδειτα,

νοΙ τιιοτιιιιι διιοΙἱΒετ ίπεο:Ποτππι , πιιΙΙιιε δή διιε.Ιιβετ πι)

ι:::Ρτιοπιε είὶιι:ἱ:ι ίειι νἰοΙεπτἱε ΙππΡοπο.:ιιι· , πιίι :ιιιεπι ω.

:εεε οοπιπιιιπἰ :οπί:πΠι , νε! ίτατι·ιιπι μια εοπΠΙΠ Γειπιοτίε

ίεειιπδιιπι Πει τἰπιοτοπι δ: Β. Βεπεισιο·ι·ι Κ:8ιιΙειπι δ::

ύ αιδεπι :οπ8τε:8:ιτιοπο Ρτονὶδ::ἰπτ εΙι€ειιδιιιπ. (ξιοδ Η :Με

· :μι Ιιιιἱ: τ:ἔἱτπΞπἰ εοπιζτιια: , ἰπτει· νοε ιπνεπιτι ποπ Ρο::

π:: σπιτι εοπίδιο Κοιπ:ιπι ΡοιιτἱΗ:ἱε εδιιιπδε ΗΜ Ρε.τπ:ιπ δ:

τπ:ι8ιιιτιιτπ ω:Ρεπιπτ. Ροτι·ο ἰπ :::Ι:Πιε :μπε :::π:τιε, Πρι

τιιἱπιιιε πι: ριτεεΒ)πετοε :ιι€πιε , δ: :Ριί:οριε Ρτεοί:πτετιε.

Ωιιοδ Η ιδοποι ίιι:τιιιι: , :ΡἰΓ:οΡἰ :ιιτ.ιιπ ειιἱπιετιιιπ :οπι



μ. Μίδ(ΣΕΙ..Ι.ΑΝΕΑ

ιπἱττειπτ , ιιι πιιιιιΒιιοόι $εισστόοτσε οι: ΡΙσοιε οπἰὁσπι σπιτι

σἱε τσπνοπάσ:ιιιτ , νοοἱε :ιιιτσιπ πιο κοπο ισπιροτειιιΒιιε ἀσ

Βἱτιππ ίιιοξσιἶτἱοιισιπ εκπιοσ:ιιιτ. (ΣΙιτιίτπει, οΙσιιιπ Ωιιιδιιιιπ ἱπ

σοπίσσπιτιοιισ πΙπιπιππ Ενα: Β:«ΠΙισειτιιιπ , δε οτἀἱππιἱοπσο

πιοπασΙιοτιιιιιίσιι σΙσπσοτιιιπ ,σοι :πι πισω ίιιστιπτ οπϋπσε

μ·οιπονσιιιΠ, ἔιὸὶοσσβιπἰε εισσιριστιε ΕΡιίσοοιε ι Η σιιιἰὸσιπ

8τειτι:ιιπ σιτοιισ σοιπιπιιπἱοπσιπ ΑΡο!ιοΙισ:ι: δσόιε πποπστιπτ,

δε Η σει 8πιπε δ: Με Ρπινἱπιισ νοΙιισππι σκΙποστσ: ειΙΙοσΙιιἰπ

Πσσειτ νοι:ιι5 ἔι οιιιΒιιε ιιιιιιιιστιτΞε , σ:ιτ!ιοΙισιε ΕριΓσοΙοιε σώσω

ίο.στπιπσπτα ΙὶιίσΙΡστσ. δσΡιιΙτιιτπιπ οιιοσιισ ιοΒιιε Ιοσἱ Ποσ

τιιιπ @οι σοπσσάίιπιιε , ιιτ σοτιιπι οιιι [σ πιο ΓσΡσΙιτι απο

το.νστΙπι , ὸσνοτἰοπι δ: σκιτσπιει: νοΙιιπιιιιι , πιίὶ Μπα: οι·

_σοιπιπιιιιἰσιιτι νσΙ ιπιστόιδιι Ππι , πιιΠιιε οιπω. 5ειΙνο τει

ιπσπ πω: τπειττἰσἰε σσσΙσΠο:. Ηοσ οποοιισ Ρτει:ίσπτσ σιιοπιιΙο

ίιιΒιιιπέιππιε, ιιτ ὶΡΪιιιπ πιοιπι1ϊστιιιιπ , ά Αοοιιτσε σιιιε, νσΙ

ιποπασΙιι πιο οιππι ΓεσιτΙ:ιτιε ίστνἱτἰἰ Ιιπτ ιιιίσΠετιοιισ ίσσιιι·ι,

οπιπιπιισ 8τεινειιπιπσ πιιιπό:.πω οΡρτσΙῖῖοπἰε ι:σιποτι , ἱπ @ασια

τσιπποπιε οπίστνειιποιισ ίσὸιιΙἱ ειτοιισ οιιἰστἱ, πιιΠι- επι πιίὶ Βο

πιο.πω 8: ΑροΓιοΙἰσισ $σσΠ , σιιιιιε ῇιιιΞε πι 3 πισω τοπσαπιιιτ

οσσα!ιοπσ Πιιήσθιι. Απ ιππισιιιιπ πικαπ πιασει σοσποοιιιιτι

σοτιιιπ πω πι· Β. Ραπ οι δ. Κοπιιιιι:ε ΕσσΙσΙἰα, ππΒιιΠε

ειππιε ασε πιιιτσοε ποίιτο Ι.ιιτστοπσπΠ Ρ:ιΙιιτιο ΡστίοΙνστἰε.

Βσσστπππιιε στ8ο, ιιτ πιιΠι οιππἱπο ποιπιπιππ πεσει οτα

Βιιιππ ιποικιΠσι·ιιιτπ τσπστσ , Ρστιιιτο:ιτσ , :πιτ σιιιε ροΠσίΠο

πω :ιιιίσττσ , νσΙ :ιοΙειτοε τσππστσ , πππιιστσ , Γσιι :ιΙιοιποιιε

νσκειτιοπιοιιε Γατιδπσ; τω οιππιτι ιπισιμο. σοπίστνσπτιιτ,

σοτιππ , πιο ι1ιιοτιιιπ ίιιΠσπτ.ιτιοιισ δ: οιιοστπιιτιοπσ σοπ

σσΠἔι πιπτ,ιιίιοιιε οιππἰιποόἰε Ρτοίιιιιιπι , Μια πω. ΑΡο

ΓιοΙισει: :ιιιθεοτἱιπτσ. ει πιω @πιτ πι Γιιιιιτιιπι σσσΙσΙὶειΙὶἱσιι

ίατσιιΙ:ιι·ιΓνσ ρστίοπει πωσ ποΠτει: σοιιίἘἰτιιτἰοπΞε ρπιππειπι

ΓσΙσπε , σοπιτα σειπι ισπιστσ νσπιισ απαιτει: , Γσσιιπιἰὸ

τστπονσ σοιππιοπιπι, Η ποπ (ιτιεπιέποπσ σοπ8τιι:ι σπισπάει

νστιτ, Ροτσίὶιιτἰε: ΙιοιιοπΓιιιισ τω όιΒιιιισ.ισ σετσιιτ, τσιιτποιι··

[σ ὸἰνἱπο ιικΗσιο σκιΓτσεσ ιισ Ρστοσιτο.τ.ι ἱπἰοιιἰιιιισ αποποί

·σ:ιτ, δ: ὰ £ισι·ιιιιΠιιπο σοπροτσ δι ΕιπΒιιιιισ πω δ( Ι)οιπίπι

Κσόσιπτοτιε ποΙ”ιτι ]εειι επιιιιτι :πίσω πετ 1, :κοπο πι

_σκιτσιπο σκειιιιἔπσ Διιιπει-α ιιΙτἱοπἰ ΓιιΒιιισσει. (ζιιπ&ιε

-:ιιιτσιπ σιι.ισιπ Ιοσο Μια ίστνειπιιοπε Π: Ρα Ποιπππ ποίπι

ΙΝΕ
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1ι:ειι Πειτε:: , :1παταπιιε δ: πι: ίτιι&ιιτπ ποπαταδιιοπιε

Ρατ:ιΡιαπτ , δ: αΡυ.:ι :ιιιττιότιιιπ ιιιτιι:αιπ Ρτα:ττιια ωτατπα: Ρα:ιε

ιπναιιιαπτ. Αιπαπ. Ατπαπ. Αιπαπ.

δ. Ρε·τιιιιε 8.ΡΑ11ι.ι15.Ει10 ει: το: τα τ Λ ΙΙΙ. Ρα: πια:ιιτπ

ιι€ιιιιιπ ιπ ποπιιιπ.

ι Ε8ο Ειιαιεπ ιι1ε :ατποιι:ε α::ιαιια: αΡιί:οΡιιε ιιιπΓ:τιΡίι.

ι· Ειτο Τεοπεννι Νι1ε δ. Καππα: αΡιί:οΡιιε πιπί:τιΡίι.

ι· Εἔο Αι.αεαιαιιε Οίιιαπιιε αΡιί:οΡπε Γιιπί:τιΡιι.

°|° Βετο ΙΜ.ιιιιιε Τι.ιι:ιιιαιιιιε αΡιι:οΡιιε ωιετατιΡ6.

τ Εττο 611100 Ρ:αίπγτατ :α::ιιπαιιε :ιτιιΙι δ. Οπτιτίο8οπι Γιιπ-·

ια:ιΡ6. _ ι Ρ

ι· @το Οι ε αειιεκτιιε- ιπ:ιιαπιιε ία:ατιιοε τιτιιιι δ. Ματτιπι

Γιιπί:τιΡιι.

ι Ειτο θα ε ο ο τ. ι πε ι)ια:οπιιε :ατ:ιιιιαιιε55.Αιι€αιι ιιιπΓ:τιΡίι

τι Εἔο ]ιι:ικτιιε Πια:οπιιε :ατάιπαιιε δαπδιατ Ματια: ιιι

· (:οππα:ιιιπ ταιεατιΡ6. _ ·

Βατιιιπ Μαι:ιιε Ρα: ιπαπιιτπ Πιιιποπτε δ. Κ. Ε. Πια:οπι

(βατ:ιιπαιιε δ: :απ:αιιατιι νιιι. :αιαπ:ιαε 1ιιιιι. ιπ::ιιδτιοπα Χ.

ιπ:ατπατιοπιε Ποτπιπι:α: αππο Μ::Χιν11. Ροπτιίι:ατιιε

πατο Ποτπιπι Βασικα ι ταττιι ΡαΡα αππο ταττιο.

ιατιιιιιιιιιιι::ιιιιιιιι·τ

^ ΕΡΙ5ΤΟΙ.Α ΩΟΝΟΚΕΟΑΤΙΟΝΙ5 δ. ΑΙ.ΒΙΝΙ.

Απια8αναπίιε> :τι Ρ. ΡαΡα: τιαΡοτατπ.

6'ωματέτα: απ· ία]τατ'έκτα @ατε φώτα: έ:: :ατά κάψα

Σ· £ία›κυιότ έ: Οτε:ία:Πα.

` Οιππο Ρ. ΡαΡα: παΡοτι Οοπ8:α8ατιο 5.Αιπιπι. Ρ

Ρ Ρ ° @παπι :ιιιι:ταπτα:, Π. νι: ιιοπιιιΠιιπα , ι)οτππιιει'(3. τοατιταιια

θιι:ιατιιιε αΡιι:οΡιιε ιιιΠιιιαΡοιτοιι:ο οπα:ιιατιτ , :ιι8πιτατι ι

πίττα: ποπ τπιπιπιιιιπ ίοΠι:ιτι ιιιιιπιιε ιπτιιπατα. ()αττα Π.

ΡαΡα, ω: ποε ιαίαιιιτ πιαιποτια, ία8α:ιτα:α ναιττα ιπτατνα-·

πιαπτα , ιιιίΐατατ, ιιιιο:ι π ιαα;ατοτιιτπ Ρατε Κοιπατπ αΙιιε

τ:νατταιιτιπιιε ιατα.τ , τατπΡαιτινα τα:ιιτατ ιιια , :αιιΕπιπ ποΓττατπ

Ε

ι ω. :οιιττονατιια: απ:: πω· ιπαπααποε $. Αιπιπι Απ:ιαΒαναπιιε 8α·

'Ό'ιπαοαιπαπΓαε :ια :::ιαίια δ. Οιαιπαπτιε τι: Οιαιιοπιο αειταια :Η ι :Μπι τ. α·

ΕεαΡπαιπιιε Βιιιιια.ιιιε ια τιιιαιιααωτω ιι.π. π. αει :μπαι ταΓΡι:ιτ π:: φαω: ·
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^λτια!ι!!.

το ίιι!ιτ!!ι !τιτ!:ι8:ιτ!οιιε εκειτιιιιιτιτειιιι ιιιίτο Ηιιε τ!ετετιιιίιιε.τετ:

εποε!!! τω! τιεοιι!!Τετ , ίε!!ιεετ ττιοτει Ρτ:τι:!!&τι: ΡαττΞε ε!ιιιτιιιε

τιιτὁειιτἰε !ττιΡετ!ἰετιτε, νε! τει νετιτατειιι τείτἰττιοιιἰο εκτι!ο

τιιτειιι ει» τετιιιτιτἰειτετ. Ι!!ε ι€!ττιτ !ἰττετἱε ειροΓτο!!ε!ε Ρετ

!εθτΞε , !ε8ατο τιοίττο ·τι!!ιι! εεττἰτιιὸἰιιἰε τιτίιιε τείτιοτιτ!ίτ.

Ρο!!εει νετο Ρειττ!:4.τ11 ιιοίττειιι !τι€τεΙΤιιε , Τιιτοτιιίτιιιε τι!ιιτεε

τ!!εε τ!ειιιοτ:ιτιιε , εειιιβιτιι τιο!ττ:ιιιι ετὶειττι 0!)!!ΣΕΠ1ττ15 αιιτ!!τε

τιο!ετιε, επτα Βιιεε τιοΓττοε ίετιιι! !”ε οσε εττιιιιοτιιιἱτ , τ!ιεετιε

ίε ιιαττ:ιτ!οτιειιι τιοίτττιτιι ειιιτ!ιτιιτιιιτι νἰιιτὶοεἱιιο νε! αουτ!

Οσ.ττιοτιιιιι. Πτετοιιε Ιοειιε ιιο!ι!ε τιἱιιιἱιιτιι εοιιττ:ιτ!ιιε. Ηἱιιε

εποε! ιιιιάιτιιιε ἰιιιττιἰιιειιτιοιιε ἱτιΠτ!!ἰε !ιο.!!!ιιττι , απο τιιιιτιε

τιιιτιοιιειττι Ρετίοιιιιτιιιιι τα!! τιιιιεΓτἰοιιἰ εοιι€τιιειιτιιιιιι, εοοι:ιττι

ι!!ιιε οοιιι!ιιεετε τιο'ο!ε νε! ιιιιΡοΠι!ι!!ε βεβεα νε! όι!ΉειΙΙΙ

τιιιιιιι. !ιιτ!ε εποε! :ιτ!νετΕιτι!ε :ιτ!ετειτ ί:ιειι!τειε Παπ! Βο

τιιἱιιἱε Εν:: τ!οπιε!Ηείε Με τεΒἰοιιΞε απο Ρεοιιτι!τε πο! ειτιἱιιιοε

ιιιτ!!ειιιιι εοτττιιιιΡειιτ!οε , τ1ιισ.ιτι :ιιιιἰεοτιιιιι :ιό ἰΡ!ὸ.ιιι ω!!!

:Με τιια8!ε 8ετττι!!τ:ιτε ἰιιιιιιιὸειιτἰ, οικω τ:ιειιιιτ!!ει !ιιιιι!ει!ι!!!

Ρετνεττειιότιιιι ει!”τιιτοτιιιιι. @τω ετ8οϊ να ειιιιι ρτιιιεἰε

ίιιττττιΒιιε , ν!τιτ!οε!ιιο Ρτει:τετιτο , Οο.τιιοτιιιτι ἰιιτζτε!Π , !τι

ειιτἱ:ι Ροτιτ!Ηε!ε*Α. νιιιτ!οειιιειιΠιιτιι τιιιοιιτ!:ιττι ιιιοτι:ιε!ιί

ιτιιι!τἱε ρετίοιιἱε τ:ιτιι Πιο ττιοτιο.ε!ι!!ι , τιιι:ιιιι Πιο ε!ετἰεει!! Μ.

Βἰτιι ε!εττειιτι!ιιιε , ἱΡ!ο δ! ιιεττετἰοιιειιι ειιιιι εοιιττ:ιτϋε οτι!

ω οτιρο!!τε ο!ή!ειετιτι!ιιιε τιοικ!ετιε !ι:ι!ιιιιιιιιιε, ουσ! Με τιιιτ

τιττιο!ἰιιε τ!ιιοε τ!ιεε τ!!!ιιεΜΗΙιιιιε ρετοττιτει , ειιιιδτιε μπει:

εοτιιιτι ίειιιτοτεε ίιι[ΠτττιτιτἰΒιιε , Γειι :ιΡεττε σ.Πιττιι:ιτιτίΒιιε

δ. Α!οἱτιιιτιι ετιιιΩιιιι !ι:ι!ιετε !ιι!!:!Π!τιι:ιττι δε !ιοτιε!!:ἱΠῖττιετιι :

!!!οε νετο ε εοτιττετἱο. Νοε ειιΡεδτειιιτεε Γετιτειιτιο.ε ῇιιὸἱ

ειιτιι ει: ειιιθ:οτ!τατε επιιοιιιιιιι δ: αιττ!!ιιτι!ιε τ!εΗτι!τ!οτιεττι

@Με μμε ρτοεεεΡτιιιιι , τιιι!!στ ειιιτι !τ1ιΡετ!ἱειιτε τεμ18τιατι

ω, εκεεΡτο ειιττιοτειιίἰιιιιι εΡἰἴεορο, !ιοιιιίτιε, ιιτ τ!!ετιιιτ,

νετΓιιτἰετιιιτι ττια8!Γττο ι εκ εοιινετιτιι ἱΡΓε αιττ!ιιιει!!ε δε οτε:

τ!!&ιιε Α. ἰιι οιιοε!τ!ο.ιτι τ!!νετίοτιιιιτι εοτιίὶι!ετιτ!ἱ 8τ:ιτ!ει εστι.

τ!ιιιιετιιτιτ. Νοο!ε ειιιτειιι οοΠεΠιοιιειτι εεε!είἰτε @ιτε Μετε

τ!ίττιτ!ο !!.ι!οι!ειιι ΡτοΡτετ Ρεειιιιι:ιιιι τιιιτιιετειτατιι τειιιιετιτἱΒιι8

εκ ρετἱτἰοιιε εοτιιτιι τι!ἱετιπτἰ, :ιίΤετιι!τ εειτάἰτιει!ἱε Γε τω!

εειιιία: τιιιρο!!τιιτιιττι τ!εθιιιτ!οΜε ἰιι ίεΠ!οτιε ΡτωΓειιτἰ, !ιι!ιετιε

Γεειιιιι ἱτε :ιό ει!!ικ! Ε0Π€!!!!Ι1ΠΡ1Γ!!!!15 Ρο!! Ρστιιεοε τ!ιεε :Μα

τιιτιιιιι. Νοε νετο ιτι ἰΡίο 1τιτιετε τιττιΡιειιε , ειιιτιιιε ίιτιειι
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Ιατἰιπ τ:αΡετε πιιπιπιοε πιαόοπτιο, ειιιαιιτιιπι Ρπτειιτπ , ειιιαπ

τιιιιι πιἰπατιιττι ,ιιιιπε ει!αιιειιοππο,πιιπε όττεττοιιειο εοππιπι

π, πι εΡἱποΙα Γει·ιιιι ποπ Ροτπιτ, νεΙ ιπάε πα εΙαι·ιιιε εφτια

ι·ιιιτ τ:πιπ πιαΒἱε Ρατατιιπι Ραττεε εοττυπ ίΡτ:ειαΙιτετ εὶεπτπεὶετ

το , πιιαπι Μπιτ Ραττεε αεπιιαπἰιιιἱτετ ιιιτπεατο , ειιπι Ιεἔεε

ίατειιΙατοε ΡτοΙιπιοιιτ ειιιοιπ πείεπίοτειπ ππιιιΙ οπο δε πιεπεεπι.

πωπω τ:τιαπι ιτιιιΙτιιιπ δε τι ιιιιιΙτἰε...ιεατιιε εοταιιι...εΡιίεο

Ρἰπιιιε ΡΙιιτπιιιε , ειιιι αποταπτ, ιιτ ππετπ Ιαιιοτι ποπτο πατετ,

τοππιιιε ποπτιε Ρτα:ίειιτιππε , Με ποπτιιπι αππιπατο Ρατατἱε ,

ειιπι πιππα πα ιιἱΙιἰΙ Ρτοπιτπτοε τοΓΡοπάεπε , αει αΙπιει πεί

ειο ειιιοτι εοπεπιπιπ πι αΙιοπιε Ρατεπιιιε αΕπιτιιι·ιιτπ ιπνιτανιτ:

πα ταιιιεπ πιιοει π πετ: Ηπα φωτια ππιτετιιτ, Κοπιατπ παπι

ττ:Ρετετσιπιιε. ΙπιΡετὶἱιιιεπτιε ποε ποπ ΡοΙΤ:: ετα πτ:Βόοιιια

τιαε ιαπι πτειιπι εΙτιποτατοε ΡΙιππιιτε ΡαΙαιπ οπτιππε , εκτι

Ρετ:: πεεεπιτατοπι ποΙιιιτ. @Η ΡΙτιταΞ δαπάιιιιπ ατι αΡο

ποΙιεα πιαιεπατε νε1ττα απαΡτιιπι Ιιεπιππιτατε νεττἱτιιτ ιπ πιστ

ι·οτειιι. παπι αΓΡετε, ἱπιπιο ειιιαπι ετιιάοΙιτει: ποε πετα

ειπε, τιταΓΡοτανιτ ,_ επιπ ιιπιιιίπαπ·ι ΡιιΒΙιτε εοπτεπόιτ , οΡ

Ρτοι:ιτιιιιιι ίεειτ, δε ἰπ ατι εοπίο (ο Ρώπα ία&ιιτιιιπ π Κωπα

ιιαπ·ι 5γποεὶιιτπ τ:ιτΡοτει·επιιιε, Ρτοιπιπτ. Φαπι ιπΙιοιιοπο

ΡιιοΤΜι1Νιιι.ι.Μ Βοπο νοΒὶε ποττιπι , εκ !ιοΓΡιτιο πιο Με

Ριιιίαπειο τπαιιἱΒιιε Ειπε ειιΡιιπτ 2 Ραπἰεὶιιιιτι νοΙιἱε πει πιτ:

ττιεπτεε, τιιτἰΡΡε ποιπιπι επ: ταιιτιε τεΒιιε παέταπτι ποπ πι

:πω αιιπ, ιππίτιατ αόιΡιίεειιάα: οπιπειπ (Ραπ Ρτοι·πιε πω

τπτ. Νοε ι8ιτιιτ ττἰπἰτἱα εοππιδτοε τοότ:ππτεε εΡἰίεοΡιιε Α.

αττἱΡἰεπε επιεεπταε πΕταε ΡτοΡεοτ οεεπ:παιιι εοπττα εαιιοιιπιπ

ἰπτοτὸἱέὶα πιιιΙτιε ΡτεειΒιιε Ρετπιαπτ;. Ηειι πιω πι εαπ-α

τοΙἰο πιο πιπα πιπιτια: εοιπΡεΙΙεπτε απιιιιιπιπε. ΙιιπιΡετ ατι

ατιτιατε ποπτο τιετοτπτ ειιιοεὶ ιΙΙαπι εοπνεπτιοιιοπι ιπ ιταΡιτιι

Ιο πιο Αιιτιοσανιε πιοπαεΙιἰε ω. πιατα εοππτπιατἰ : ειπα

πο το ποιιὸιιπι εοπίεππι εοιιἔτεΒατἰοιιΞε δ. Απιιιιι απεπτο,

εΙιαττατπ εοπττα εοπίτιοτπόιπτιπ παει· Ωατποτο ΡπιτεοΡιτ.

Νοπετ πω: ατιιιαε.,. Ρτιοτο πιο ατιπ:πτο , Με νοεατιε εἰεεα

Με., πεο νἰτἰε ιππιοτιε ἱιιτεΙΙἱ8οπτἰα: δε ιιετατἰε, πιἱποττιπ Ρατ

τειπ,. πω; Ρτωπ:ιιε ιπετατ πι εαΡιτπΙο , πιο πιππι νεΙ εκατο

ΡιιοτἱΙοιπ τ:οπνοπτιοπι αιιπιιοτε εοεπιτ , ειιιιΒιιίειαπι αΡεττο

ι;πΡιι8παπτπιιιε , ειιπδειε Ρεπο εΙαπιαιιτπιιιε , π: ιπνιτοε, Γε

εοαποε , εαπ οοιιτ:οτειατε Ραδτο._ ΠιιεΙο. ιπτετ ποε Φωτ

Ελ.
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εοπτεπιἱ0 Ρειοτ ιιιιειιιι άνω ίεδιιιο , δε ΡτοΡτει· ιιοε Ρω

Γεπε πωπω πονεπιιε πιπε 8εππιπειτε ποπ Ρ:ιτνιππ ΕεεΙείιδι

ιιιιιπτεει δειτἰτπεπιπιτι. Νειιιι πιιΠι εεεΙειιιι: επιπιθ:ι·ι ειιιδιω

τιιτειτειπ ει: ιιΡοίιοΙιεο Ιεεαιο τειἱπεπιεε , νεπδετε ειιιι δο

πε.τε ιιιπΡΙιιιε νεεεΒιιπτιιτ, ΡειτνιΡεπδεπτεεεειΙιιιππι:ιπι μια!

Ρει·ιιιπ :ιο πεετεδιτ:ιτε εεεΙεΠειΙΗεει ΙΗΡεπι ειιΡε&:ιπιιιιπι.

Ετ πο: Ρτο απο @ω , πιιΙΙιιιπ δειιιεεΡε, διιδιιο ειιιιίεε

ποδια πω: , Κοιπ:ιπι Ρετιιιιτιιπι ειιιιίει ιιιιΗ:ια. Ιπ οτε

επιπι οιππἰιιιπ νοΙνιι:ιιτ ΙΙΙιιδ Ρι·ονετπιπιπ `]ιιΡιιιτἰπιιπι :

Κοπιειιπ νεπει.Ιειπ εΠε , Η ειπΡτοτεπι ἱπνεπετιι; 3 δε οπιπεε

Ποιπει διίεεδεπτεε. @Με νι: Ριτιιδεπτἱ_ίἱῖιπε, τειπτι πιοι·οι

ΡιιΙΙιιΙετἰοιιἰ πωπω, πε απο. ιεπι:ιπεε.τ εΙειΒοτατε. Ηοε

ΑΡοίιοΠει νι8ιΙαπειω Γιι€8ετιτε , π: ειδ πΠιιΙιιιπ ι·εδι€ετιιτ.

 

;ιιττιειιιε οοΑε Μιειτ ΑΝοιιΕΑε πε νιΤιιι€ιο

Ποπιπο Βιτειιδο σ.Βοατι δ. ΑΙΜιιι.

0- δ. ΑΙΒἰπἰ @Με οιιιιιἰΒιιἴδιιε ίι·ιιττΙΒιιε Α. δε νιττειο

δε Β. Μ:ιτει· ειπε οΒεδιεπτἰαπι δε ΗδεΙε Γετνιτιιιπι.

Ρτεε:ιιπιιτ νοε Ρι·ο Βει επιοτε δε Ποπ-ι, ιι: ιπειποτιο.ιτι Βιεἱει»

πε ειππινετίο.τιι Κο ιι ε ιι τι ἔι·:ιιττἱε πιει κ ν.ε:ιΙεπδειε $εΡι:ειπΒιιε,

ιιπδε Ρτοιτιἱειο νοοίε πιε ειιΓιοδιιιιι_ιιιπ ΗδεΠτετ οπιιιι:ι πιει;

ιιΒἰοιιε ν:ιΙειε.

ΜΜιδιδΑ%δ2%πε.ΜΜΜ

ΡΚ/ΕΟΕΡΤΗΜ ΜΑΪΝΟΝΪδ ΠΟΜΙΝΙ ΡΕΠ.ΟΕ..

τιεπίιε) δε εεεΙεδο. $εινὶεπἱεπΠ.

πω: πω» Ι) Επιπιπδει ν:ιτιοτιιιπ νιιΙπει·:ι Ρεεεειτοτιππ , ειπα: Γιιπι:

(""Η μ· ιποτταΙἰΒιιε ιιπίνετίιε, τσιπ ιπ;ικιιπε (ιιι:τεΡιιιιτ οεειιΡω

πε @Μπι πεἔοτἱἰε ι εοπΡτιιεπτειπ Βοπἰτιιε δινιπ:ι Ρτονιδιι

ε!εειποἴγιι:ιτιιιπ ιπεδιειπ:ιτπ)ιιτ οιιει: ειιτιε τετι·εποτιιτπ δαπιπει

εεεἰδιιτιτ , εα:Ιείειιιιπ εοιιιΡειιίειιιιιτ τεττεπειτιππ ιΠρωε

Βιειιιτ:ιτιιιιι; δε ιιπδε ΡτοεεΠἰτ οΒΙἰἔειτἰο , ίεδιιο.τιιι :ιοΓοΙιιτιο.

βοπιιτπ αιιτειπ εΙεειιιοίχιιο; ποπ :ει.ιιτιιιιι σ.Βο1επιπ:ιΙει, νειιιιιι
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·εείαπ·ι σ.όπι1,οεε ιιπετἱω Βοιι:ι ε δε οιιοδ οπο: Πα :ιΒοΙἰπἱοΠε

ὸεΙἱέὶοτωπ , ΡτονεΙιἱ: ἰηετεωειπει νἱττιιτιιω ; Πεοιιε ΓτιιεΠο

[σε ιπἰΓετὶεοτεἰΜ άιιΡΙιιω Πι Π.ιωτι Ιιιετιιω εοτινεόεειτ επή

1111111, οιιπι δε μεσω νΙτΠε άεΜε:ιε εεε!ΠιΠτ , δε ΡΜ... νἰτ

.ιιιτἱΒιιε ρτοροΠαι εοοοιΠτΞτ. Η:.ιε εοπΠοεπιοοιιε Ρετωοτιιε.

ΕΒο ΜΑΙΝο Ιιοιπο πἴιΙἰτΠε ΠεειιΙ:ιτί εἱεἀἱτιιε , παιιΙτίε δε

Ρεεε:ιτίε οΒνοΙιιτιιε , δε ΡετἱειιΙΙε οΒΠειιε , ΒεοεΠεἰεοτἱε δε
δ εοππωιτήοπΙε ετΠ ποπ οΒΓεοιιιι:οτ ἱεὶοηειιε, ποπ πωπω Ρε

πἱτιιε οΒΙἱτιιε , δεετενἰ εκ Με ουκ ο.Β οττιιΠιιιπ Ι)οπ1Παο

·ἰιππ1ετἰτιιε ει££€Ρἱ , Ρειι1ΡετὶΒιι8 εοππηιιιιἰεειτε ,δε ιετι·επειε

ΠοΡεε Πι εΠεΠιιιτΙε εωΙεΙὶἰΒιιε τεεοοε!ετε, δε Δε τταοΠτοτἱἰε

εικιπεπεΠι , δε εατι·ιώΒιιε €0π1Ρειτατε ΓΡΞτΞειιαΙΠι , εοίοιιε

ειπιἰεοε Ρτονὶὸετε , οιιἰ οκ Πι 2ετετιπο. :Πω όεεεεετο κεί

Ρἰειτιι: ταΒετπαευΙ:ι, ει: οιιοδ ιπεἱε ωετὶτἰε που όεΕνετιιι·, ειΙἱο

:στο πιἰΙιἱ ΡτεεΙΒιιε εοιπεεόπιιτ. Ἑταττὶοι1ε ἰ8ἱτιιτ οιιἰ Ια

£οειποΒἱο δ.Μαι·τἰπἰ Μεῇοτἰε-ιτιοτωΡεετἰἰ Βεο ίετνΠιιπ οπι

.ιιἱΡοτετιεὶ; οιιἰ νἰὸεΙἱεε: Πι νοΙωπειτΠι Ρ.ιιιΡετωπε ίιιοΙἰττιεε

τιπιτκὶἱ ὸΙνἰεἱαε ειΒεΠεπιπεε, εεττετι:ι ΡοΙὶΙταΒιιετιιιπ: ε:.εΙείΗ

Βιιε , (ΞΠτἰΠιωποιιε ρτο ποΒἰε Παω ριιιιρετεπι Ρα·ι1Ρετεε

ΞΡΠ ΓΡἱεἱτιι ΙἰΒετἰε δε εκΡεὸἰτἱε ίεοιιειιπειτ @ΜΒΜ , εὶο εε

εΙεΠειπι οιι:ιτιά:ιττι @το ιπεἱ , δεινἱπἰαειιω ι1οιιιὶι1ε , απο

τεττἱε δε οωιιἱΒιιε ουσ: εοπ1Ρετιωτ εεεΙεΠεε, Παπ απο

Τεεε:Ει.ΙΝιιε οιιοιπὶ.ιιτι όεάετε.ε εειηοτιἱεἱε οιιώιι(όπο,

·οιιΙΙ:ι ειΠἰιεε ΡετεἱεἱΡωἱοιιε ἰωΡΙἰεἱ:ειτη_, τιιιΙΙο. εοιιίιιεειιάΞπε

ει88ταν.ιτε.πι, ίεά οιπι·Π εκειέεΙοι1ε ΙἰΒεττἰττιαπι, οπιτπί εὶοωἰ

π.πίοτιε εκττ.ιτιεει :εΒίοΙιιτἰΙΠπιπω, αυτή ΡοΠτεπιο εειΙιιιπηἰει

ν:ιε.>.ηεεω, ί:ινειπε ιικοτε πιω Αυει.ΑΙοε , ΠΠοοιιε πιεο

1ιιτΗμ.ε. ΝοΒἰΙἰ1Πιιπιιε εεἱειτο Νοτιικιτωοτιιω εοιπεε

Ο11Ιτ.1..Ει..ΜΠε , δε ειιῇιιε είε εεεΙεΠει Με αιΓ.ιιτιειιτο , άο

Μεἰοι1εω Παπ ΙἰΒεταΙἰτατἰε Πιο: ΠιιιιπἰνΙτ :ιειδεοτειωεπτο,

ΞΠιιόοιιε ρπεερτωτι, οιιο‹ὶ εἱε επ ίετ3Μ ίεεἰ, ω:.ιηιια Ρεο

ρτΙ:ε ωεοωετ Π8ικιειιΙο , δε εστω οσιιΠΒιιε ειιτἱεε Πιο:

ίτεοιιειπἰει Πτιπο.νΞε, πιτι1πιοιιε ἱιπ Ρει·Ρετιιιιω ίοι·ε Πιοεἰνἰτ.

ο” οοιπεπ οπο. ευ.ιπ ι11εο δε ιικοτἰε. πιω ΠΙΠοιιε ιιοΠτί

1ιιτπωωε ὶΠἰε είε Ρτο @απο ειιιᾶοτΙτατἰ5 ΓιιοΓετοπιιττι

ιτιιιηἰωἱιιε. Νεε ι·ιοΠ δε .πΙἰοτιιιΠ, οιιἱ δε νΜετιιιπ Πα: δε

ειιιόἰετιιτιτ , ε.εΠιιι1&ε=. Ποπ νοε:ιΒιιΙ:ι [στο εεΓτἱιοοΠΠ Γατού

εεω1 “ια-Μ ΙΡΠι οιιοοιιε :ιοΠτ:ι , ει: ΠτιιΠωτι ΠιΠιΙ όεΠε,
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ιιιειιιἰΒιιε ιιοίὶτΒ εκειτ:ιτει ΠΜ: :κι ει·ιιεΒ ΜΜΙιτιιάιιιετιι δειι:ι·.

Ποιο ιιοίιτ:ι: "·βιετΜειιιιπ εΙεεΜοίγιιιι: Η «ΜΒ ιιιιοιι:ιττι νε!

Μετα ιιιιιιιειιιιωτε νιοΙειπἱιε νεΙ ὸοΙοίιιε Ϊταυὁιιὶετιτἱ:1: απο

Ιιιιιιιιι:ι τειτιΡτεινετἰτ ενειειι:ιτε, Γει·νοίειιιε Μι :ιο ειιΒ οΡετε

δε Γεια οιιἰετε: ΙἰιΙἔἰΒ :ινοε:ιτε , 8Ιοτιοίι εοιιίεΠοτίε ΟΙιτιίΗ

ΜΑ κι· ι Ν ι , ειιιιιε Μειιττετ οίΐειιίο.Μ , εΧΡετι:ιτιιτ ,· ΜΒ τείὶ

Ριιετἱτ δε ΓειιΒίεεει·ιτ, ιιΙτιοιιετιι. ΙιιίιιΡετ εοιινἰᾶιιε ΜΜΜ

. Με , ίσαμε ί:ιθ:ιιε Μ1Ροε ειιιό:ιτΜ:, Με ταΙειιτο Ρτο Ριπ

. ίιιιτιτἰοιιε ιτιιι1τειιιτ,ιιτ που· ίοΙιιιτι Μ]ιιΒΣι11ϊ11ιι€τι1ι11 δε Μαιο

ιιιοτι ο.ίΤεειιιειτατ ε ίεά ιιιΠιιιιι ε!ειιιΜιιπι εἱε Πιο ΡαεΒιιιτ.

ι δ. ΚΙΟΗΑΒΒΙ ΕΛΠ ΤοτείιΜι.+5.Ωσιι.ιειιιιι· εοιιιιιΒΝοε

δ, ΙΚΟΤοει1ιι ‹:ὶε Μοιιι:ε θα Μπιιιιοτιιιτι.

Μετἱεὶ. Δ δ. ννιι.ι.ιεεΜι εοτιιἰτἰέ εὶε

δ. Κ Μ) ο ε. ι: ι Τεκοπἱει Μειιιτἰεοιιἱο.

δ. Α1 Κ ΑΙ. Β 1 δετιείαιΙεΙ1.ι. δ. Νιεε1.ι νἱεεεοιιπἱτἰε.

δ. ΚΟΤιιΕΚΤι ΠΠ θετοΒιι. 4.δ. ΜΑιΝΟΝ15 δε Ι:Π8ειιΒ.

δ. Η Ο Ο ο Ν ι 5 ΒτιττοιιΒ. δ. Αοει.ΑιΒ15 ιικοτΒ ειιΒ.ι

δ. ΤετιιΑ1.0ι ΗΜ Βετιιετἱἰ. δ. 101ΉΑιι5 ΗΜ εοτιιιτι.

5.ΤυουΑι.οι ΚιιΕι._

Ν Α ιε ιι Α Τ ιο

Π: ΑΙΒετιεοΡτεεΒγτετο δε εμε ίεεΙει·Μιιε

(ΗΜ Μ Οιτιιιτι· ειιιι&Β Γ:ιειο Μπι Ρι·πιετιιιΒιιε οικω ίιιιιιτισ

Μπι ω” εΒο ΜοιιαειιιΒ δ. ΜιιττΜι ιιοΜΜε Ρι1ι.οου111ε ,

ειιιοιιιοειο ΑΜετιειιε ΡτεεΒγτετ ιιιἰΙιἱ. δε οΜιιΜιιε ΜΒ Μο

ιιιιεΙιΒ δ. ΜεττΜι Μ.ιιοτιε-ΜοικιΙι:ετιι εεεΙείΒιιι δ. διιΙΡἱεἰΞ

οιιΜΜιιε ΜοάΒ ΓΡοιιτειιιειΒ ειιιετΡινιε. Ι..οιι€ιΜι ειιιιάειιι είε ·

ειιιιιιιετειτε οιιοιιιοτΙο δε Με δε ειΠοε :ιιιτεεείΤοτεε πιεσε , Πιο

τειτιροτε ΡἰΙΒετἱἱε εοιιιιιιοτσιτοε , ΜίἰάἰΒ ΜΒ ΜειΙε ττ:ι&ο.νε

τω: , δε διιοιιιοειο ἰΡίε ίοειιειο βιιιειιΜε ἱιηιιἰιιενἱτ Μπακ ,

δε οιιιιιἰο. Μάιιιιιειπα, δε εοττΜειιπ δείιιιΡετ Ροδε.πιιι ,Δ ειιιιιΠ

Ρετ Μαιο όείεειπάετετ ΒιιιΒιι·ιε , δε (Μάτ ίειιι&ιιιιι ίεειΠε κήπο

ε€8, ΡτοΡτετ Ιιοε ειιιοεὶ Αι: ε ι. Α ι ε εεεΙείἱειιιι επιει·ειτ, δε Μοιι:ι.

εΙιΒ άεάετ.ιι,:ιό εποε! νιάειιάιιιιι ειιειιττιτ οιιιιιΒ ΡοιιιιΙιιε νεΙιιε

ι
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πιει τειτι ιιιιτιιιτι;ιττιε δε τιιιοιιιοτιο ἱΡίε αο(εοιιώτ ετιιεετιι Πι

Ρετ αΙτειι·ε ιΙΙἰτιιιτι Ήι1ι112.τ10 Γτετεοτε , οιιο.ιιι ΙΜ ιιινειιιτ θειι

τι:ιειιιε ΡτείΒγτετ ειε Κοιιιιιτιι:ιεο δεΕιιτιο ΓετἱΡτοτ , δε τι

ττιιάιτιετιιιιτ Ι.ετιειτόο: Με ειιιτετιι οΙτετιόιτ απο Ιζι€ειττιο

Βι·:ιτιιιτιειτιεο , δε ΜειιιτἰιιοιΡἰίὶοτἰ , δε Μιιιτιτιο Βετιει·ο Εε

τιιτειι , δε ΑττιιετιΒοεὶο ΤειΡετο, δε τιιιιΙτἰε ειΠΙε. Ετ τιιιοπιοτιο

ἰΡίε ίιιτειτιιε τιιετ:ιτ ιιιιττιιιιοε Βοιτιιιιἱ τω Κα8ἰιιειΙτιἰ διατ

άοτίε τιε ΒεΙεειιεο , ιιτιάε θα τενεΙατιιε ΒιετΠεΒιιε πω,

τείτιΒιιε οιιιιιἱΒιιε ΡτἰιτιοτἱΒιιε ΡιΙ€ετειιίιε εειίτεΙὶἰ. Ετ τιπο

τιιοτὶο ίτιτιιο;ιτιιτ οιιοδειιτιιοιιε δε ιιοἱειιιτιοιιε Ροτετειτ οΡΡε

καιω; ιτε ιιτ Πω ιιεειΡίεΒετ ειπε ω” Ρετ ιιιποιε:ιιιι Βι

εετετ άεειιττετε: ιο Πιιιιιιι ίιιιιιιι οιιἰεοιιἰά τιοιιι Ιιο.Βεβειτιιτ ,

νεΙ ίιιΒτιιε εοτοοτει!ιιιιιε :ιΒίεοτιάετετ ; δε Ιιοε τείἙἰΒιιε οπι

τιιτιιιε ειιίτοτιιΒιιε @τι ΠΠ ΡτεΡοιιεΒιιιιτιιτ, τιιιοτι :πε Ρτείειιτε

ΡτοΒο.τιιιιι είε. Νιιιι ιιι τιιε ΝαταΙἰε Ποιτιίτιι ειιιιι εΠετ Κο

Βεττιιε ΙὶοτιιΒἰΙἱ ιιιοιιιεΙιἰ ΗΙἰιιε ιιι εεεΙείἰ:ι , νἰὸἰτ ίιιττιιιιι Πιο

εοττιοτ:ιΠΒιιε ροτιί, τ1ιιοτι ιιιἱΙιἰ ιτιειίεεινιτ. Εξ<ζο αιιτετιι τιτα

εεΡΙ τιιιοτι Η ιιττιτιιιο.ιτι νιτιετετ Ηετἰ ιτιἱΙιἱ ίτ:ιτιιτι ε.Πεττετ.

(:τ.ιίΗτιο ειι11:ειιι διο σ.ΡΕιιιτ, νἱτὶΞτ , τ:ιΡιιιτ , δε ιιιιιιι σ.τιτιιΙιτ.

δετι ειιιι:ι οιτιιιἱ:ι ειπε ΓεεΙετιι Βτενἱτετ ιιιττ:ιτε τιοιι ροΠιιιτι,

ιτιεο τιιιιεοιιιτι ειδ εεεΙείιπτ τιιιετΡιτιοτιειιι ἰιεττἱτιετ , ιΠιιό.

ίο1ιιιιι ιι:ιειιιοτιιτιο. Ε8ο αστειο ίιιΡτειτἱἱέτἱ ΡτείΒγτετι τιιο.Ιει

οΡετει νιο!ειιε δε Ρειοτ:ι ΜΜΜ , ειδιιΙτιιιιιιιιι εοιζἰτενἰ ω:

όινιτιιιιτι οΡτὶεἰιιιιι , τιιιοά :ιο εο απο ιιιόι€ιιε Με εεΙε

Βτειτιιττι @οι ἔι ΡΙιιτἰΒιιε ίιιετε.τ ι:εΙειτιιτιι , δε ἰΡίε :ιιιόἰειιόο

ετετιετετιι , δε ετετιειιιιο ειΠιε ιιιατιἰΕεΡτατειιι. @και @τι

εΠε Νειτίνιτειτιε Βοπιιτιιεα:** πιοιι;ιβετιιιτιι ἰΙΙΙιιε ιιιιςτετιιειιε ,

ΡΙιιτει Μινι ειπα ετεεΙιόετειιτι , ται ειιιτι Με εοιιτιιιιιειιτ

ειιιετιὸειτἰοιιειιι ιιιεεπι τεεἱΡετε ιιοΠετ, εΙπιπιεινιτ [ε τεεετιτιι

τιιιιι εοττετιτἰοτιειτι Ηειττἰιιἰτιἰ (ΞειτιιοτειιΠε, οιιι τιιιιε Ρτει:ετιιτ

ΉΙ€ετειιίιΒιιε ΓεΙιοΙἰε. (:ιιιιιε Ρετἰτἰοιιι ε8ο εοιιίειιτιειιε,

Ηδείτ Εε

εΙείιιιιιιι

εο€:ινι Η:ιτειιιιιιιιτιι , ιιτ ειιιιι Ιειςειιτειιι ;ιιιίειι1τ:ιτετ. Ωω ε

ικιτιειιτετ εοττι€ετε νοΙειιτι ) τιιιοτι ἔι Ρτείϋγτετο ιιιιιΙε Γεἱε

Β:ιτ ΡτοΙιιτιιιιι εΠε ι ἰΠε ιιττοειιτιε εοι·ιεεάετε ιιοΙιιἰτ τ Και

ετι:ιιτι ίε ΠΠ οτὶἱΒιΙειιι ίἰιιιτἱτ. @επι εἔο οιτιιιιιιο εοιιίετιιιί

νοΙειιε τιτονοεανι :αἱ Κεάοιιειιίειτι ειν·ιτπτειιι , νοΙετιτε Κα

τιιιΠο δε οτιιιιιΒιιε ΒιιτεειιίιΒιιε : ειιι:ιιιι ιιινιωτιοιιειιι Με τε

Ειιτ:ιτε τιοιι ειιτιετιε , ιιιεειιιιι :Με 5εά ειιιτι οΜτετ ι·ε11τι
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επετε·ππΜ εεεΙε!π.κπ νεΙΙετ, δε ὶπιΡεττπε ποπ ΡοΠεε,.εΙπιπε

επππ πιεσε νοΙεπ:ιτ; τοἱεεινἱτ Μπτ8πετύπι πε (Σ:ι!πειττ,.

ππἰπεΙπε ίοΗάοε εἰ ΡοΠἰεεπὁο, πτ Ρι·ο εο :πε ἱπτε:ΡεΙΙατετ,.

πποπ εεεΙεπ:ππ ποΙἙτειτπ πεεἰρετεπι ,δε ἱΠπιπ π.πτε πάπ

όπιεοπιππ ποπ :ιεεπίπτειπ. @ο ππεάπτοτε νεππ δε ἰΠε

τεΙΙππιιεπε πππΞ εεεΙείὶεππ 8τ:ιπε δ. 5ιιΙΡἰεπ ΙἰΒετειπ1 παμε

ίοΙπτ:ιπ1, πει πε παμε ἰΡΓε , ι1εε1πε @Με Ρετ εππι , παμε

Ρτο εο εΙ:πποτειπ νε! πιιετεΙππι ὶπεὶε πιεσε: , $πεππε αυ

ΙπτππΞ:ιπι πατεεἱἰτπππιπ. 1ΙΙΙε ππροπετετ ,. τ.ιΠ εοπεἱἰτἰοπε , πε

ε8ο εππ1 ίεεετε οΗἰεὶιιιπ ίππιπ ειπε πτεΙιὶεὶἰαεοπππ1 ποπ·

εοπετεπ1. Απεο επἰπι ἰιπΒεεἰΙΙἱε-ετπτ, πι: σπιτι ε:ιποπειπ

Με π;ποτειτει:. Ηπἰε :εἰ ἰπτετίππ Οπειτιππι1όπε δε ]π-

ΙιεΙΙπε δε δεινὶἔπἰπεο, Ιιοιπἰπεε $.Μ:ιι·τὶπἱ, ε1ποε ἰπίε ππίπἱ

Ιεἔἱτἱιπε Ηπε]πΠοτεε Με, τ:ιΠ εοπνεπποπε , π: Η ΙΡΓε πε

8:ιτε νεΙΙετ πποεὶ εεεΙεπ:ππ-π:οπω.πειιε δε 8ιππἰε ποπ (π

ππίὶ1Τετ, Ππε πΙΙα νἱ :με ίειέὶπ εἰ ίπἰΠετ , εο ΗΒεπ:ετ εοπ

εεάεπτε, ΠΠ ΡτοΒ:πεπτ ετ8:ι επιπ εοπνεπτἰοπεπι. Τείπππα

ΗΜ: Ηειτεἱπἱι10 , Μειτζπιιετἱο , ΑΙοεπεο δε δ. θετπιππο ,..

Μ.ππο [)εεειπο , Μοτἱπο πεπετο Τ.εττπ·επ ,4 ΕππεΙΒ:πόο

ΒειΙεθ:το ,._ ε1ποπ ππίπ ΚπόιιΠ·πε εὶε·ΡΙΙΒετὶὶε , πε πιιεπτεπε

ειπε Ιππ:ετετ τε&πιπ; :ποππεππε, :ιπ·-ΑΙΒετἰεπε. Ττειπίειέὶἰε

:ιπτεππ ειππὶ5 πποβπε, ε8ο ίεάιι&πε ΡτοππίΙὶε ίπΙΙπεἰΒιιε νετ-ε

Με ΗΙίπε δε :ιππεοτπιπ ΠΜ Βινεππιππ., δε εοειδεπε ἰποΡἱειδ

Βοπί Γ.ιεετποπε , ἱπ εεε!εππ τεΙἘἱεπἰ , ία&ο τεππεπ π) Μο:

Ρτἰπε ῇπτειιπεπτο δε θάε δειτε, ὸειτἰίππε ίὶεὶεπιΠοτὶΒιιε ΓεΡτεπι

ίεΠ1εετ, ΚειεἱπΙίο ἱρίο Ποπππο, ΚειάιιΙίο ΓεπείεπΙΙο , δε

δτερΙπιπο ΗΙἰο Ινοπἱε , δε Ηπἱτπετἰεο (:οτάοπε ,γ δε Ηετ.ιΠο

εππιπω ΗΠο , δε θἱτειΙεἱο πε ΚοπιππΞειεο δε ΜπἰπίτεεΙο

επτπἰΗεε ,. εποεΜπ πιιπειιππμιε ποτ:ι ε8ο νεΙ ιιΙἰπιιἰε :ποικι

εππε δ. ΜπττΞπἰ π1επε ΓπεεεΠοτ ὸἱεετετ ποΙο τε εππΡΙίπε ἱπ.

εεεΙείἰπ εΙΤε, Ππεππ Ιἱπε πε , ίἰπε επΙππιπἱει, δε απο , Ηπε

(Με δε ίαΕπε., πποεΙ ποεετεε εποικιεππ_νεΙ. Ρι·εΙΒγτετο,..

επίεεόετετ.

Επο πιιτεπα ΑΙΒεττι1ε Γπεεεεἱεπε ΡπΙεοἰο πινεπἰ ΡτείΒγ->

1:ετπιπ ἰΠπιπ ἱπ εεεΙεΙὶει οπππΒπε ιποεἰἱε ππει!ε π: πποεπεεπτ ,.

δε οπ1πεε Γεω ποπππεε εΠεεπτεε , πποπ @πε εοπίἰΙἰο δε

Ξπἔεπἱο ίεεετ:π ΡπΙεοἱπε ππἰεἱπιιἰά πιπΙε ίεεἰτ. Ρειπείε :ιπ

εεπι επεΒπε με ά1ίεε1ποπεπ1 Επ1εοπ , εκπίΒι εὶοπιο δε

εεεΙεΠ.ιε
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εεειειια Ρεπιιτιίπετππτ ιιιατι επω αιιιε τεΒπε Ριπτιιπιε,ιπτετ

οποα 'πετιιιτπε ίπιτ οπιειαω ιιιιειιπε , τιπεω ωιιιι Ρτατιιιτε

τατ Ποωππε Πτναιπε ‹ιε πωπω. Εφ απτεω.....ποωιπε

ωπιταε ίεει ειπετειαε, αι:ιιιπε απτεω ιπ τιιεΒπε Νατινιτατιε επω

απειιεπτε Ρεαειπιίο, ειιιετιωοπιαπι ίαεετεω , ιιιε απτεω ιπτετ

το8απε επιπίωοτιι ειπετετεω , δε ππειειοειπετετπτ ιιιιετ πω.

ιιιε νετο ειικιτ ίε ίειτε τιοωιπετπ ππεωειαω ιιπιπίωοειι ιι

Βτπιπ παΒεπτειπ, ίειιιεετ ΑιΒετιεπιπ` Ρτείιηκτετιιω. Ροιιε

ίοττπιτο επιετατ ιι›ι τιπιειαιπ , πιιι ποιαιίεπω ετατ,επι πωπω

εοωωοιιανετατ , δε ιπτετειικετατ πε τιιιιιιι οιιεπειετετ; δε τα

ωεπ οίι:επειιτ. Οιτεπίο. απτεω - ιιιιτο , δε τεεο8πιτο , δε

ιτετπω τεΡοίιο , ίεειωπε επω νεπιτε: επι ιΡίε Καειπ1ίπε

οισνιαω Μι ., δε ίεΡατατιω ειπιτιτ , δε ειε ιιιιτο ιπτεττοεανιτ

παπι ίαΡε νιτιετατ επω ιεεεπτεω. ΠΙε απεεω ιπτανιτ τι

τιεω ειπαω πιιι ειειαετετ, δε Ποτπιπιεπω εοτΡπε , ειποει ιρίο

τιιε ίαετανετατ, ιιιπω πωπω ποπ εΠε ιπ τοτα Ραττια ιιια, ίεει

τεειειιειιιΤε Ρει€ατειο Ραεπει, ππι πιιι αειεοωωοτιανετατ. Κα

ειπιίπε απτεω ιιοε απειιεπε ειικιτ , ιαω ιοτίιταπ Ρειπε ενεπε

τιτ , δε ιπιιιτ ιιιστπω αιΕεττι. Ηπιο τει αειίπετππτ τιπατποτ

ωοπαειιι δ. Ματτιπι, Βετπατειιιε, Ειιιιαεττπε , ΚιαΙοππε δε

εΒο ΑΙΒεττπε > πππε απτεπι δ. επι-εκει. Ετ ίπιτ ιΡίε Ιζα

ειπιίπε δε Ιππειιπε Πτιιοιι ί·ιιιπε , δε 1οπαππεε νιΙΙιεπε, δε

ι.πρειιπε , Ττοίετιπε , Ι.εοατειπε δε ΡτειΒγτετ Παπιατιιαπε.

Πιπω πε ρτοιιατπιπ δε ωπιτιε αιιιε τεισπε αειεπίπτπω ρτοιεει

π) εεειείια , ειπεω ωοειο ποπ τετιπετ ιιειεε , πεε ιπππταπ

τιπω , πεοπε τιιιειπιΤοτεε , οπιπ ίαειατ ωοπαειιιε δε ΡτεΠ)Υ

τετο ειπιετιπιει πιαιἰ Ροτειι.

$ικςεςιοιπς: πιο εεωποτε Ατππιίο Εεεειοπεπίι ατειιιειια

τοπο ειτεπιπεππτε ,πτ εοπίπετπτιιπιε είι, Κεειοπεπίεω Ρατ

τοειιιατπι εοπτιἔιτ πτ ατι οτιΡιειπιπ ΡιΙ8ετιαεεπίε νεπιτετ,

ιιιιε1πε ειείεεπειετετ αΡπει ειοωπω ιποπαειιοτπω. @ω

αιιόιεπε Ρορπιπε Ειι8ετιαεεπίιε νεπιτ αει επω, Ρετεπε αι: εο

εοπίειιιοπεω δε Ρειεπιτεπτιαιπ ρεεεατοτπω ίποτπω. ιπτετ

ειποε αι'ίπετε ειπα:τιαω ωπιιετεε εοιιιπἔατατ , ειπα: ιιιειιεανε

τω” ατειιιειιαεοπο ιιιι ίε ποπ ΡοτπιΠε ιιαΒετε εοπιείιιοιιεπι

πεοπε Ροεπιτεπτιατπ ιι ίπο ΡτειΒγτετο Αιιιετιεο ίπρτ.ιειιέτο

π τταπία&ιε ττιιιπε ίεπ οπατποτ αππιε, εο πποει ιΡίαε ποι

ιεπτ επω εο εοπεπωισετεί Ατειιιειιαεοππε απτεω απειιεπε

Ε



τ;» ΜΙ$ΟΕ!..!.ΑΝΕΑ _

!ιοε δετε!!ππδαπι Γεε!ιιε,τπιτπταε επ ίι.ιΡι·π εΙαπτπ διεἰ Ροί!π.

ι Ετ νεπιεπε δοπιιιπι, δε εεεΙεππ εκε!πτππνιτ Ρπ!ππι δο!επε

πε πια:τεπε, διιοδ τε νετπ Ρπτιππ νε! ειπα! οπιπἰπο νπ!ετετ

(μ' (πω' ἱΡίε, πεδια: εΡἰίεοΡαε 5.ΚεδοπεπΜ , παρε πιοππεπἱ ι!

·· “πιο τω. Με Ιοει, δα! το: δε εππτπ. Α!!›ετ!εὶ πάπια!! Ρτεί!ιντετι τοπ:

τπτειιτ ίπε!ποτπ πιιι!τπ.

εεεεεεεωιειειιτειεπιειε

ΟΗ ΚΤΑ ΒΕΝΕΒ!ΟΪ! ΕΡ18€ΟΡΙ· ΝΑΜΝΕ·

τεππε , δε: δοπο Εεε!επε 5.Μεδπτδι δε !)ο!οπ

(Σπποπιειε Κεέα!πτ!!ιιιε παο.

Απ» τω; ΟΜπί!ιιιε ποταπ1 πετ! νοΙαπιαε, τππι ΡτπεΓεπιἰΒιιε επειτα

Ροίὶετἰε , δαοπιππι Ε8ο Βεπεπτε·τιιε Νπιππετιειε

Γεδιε εΡιΓεοΡαε πι εεε!εϋπ Βεπτι Μεδπτδι ποπ !οπεε· πει

επδεπι ατΒε Μπι ,ε!ετιεοε δια ίεειιπδαπι τεεα!πιπ $ππ&ι

Ααοιωτι πι νἰνετεπι πδ ίετν!επδιιτπ Πεο εοπΓιπιιι , ειΓδιιε

δε εοταπι ΓιιεεεΠοτ!!πιιε επ.πιδεπι εεε!είπιτπ Ροί!ιδεπδππι

ττπδιδι. δεδ πε ετπτἰπ ιι!πιπε Βτεν!τπτἰε ιπιπαε διεπτατ δαππι

οΡιιε ίπ : τεπι ιιτ δείπ ε!! οτδιπε ἐι ΡτπιεἰΡἰο τενο!νπιιιιιε.

Ραπ παμε νἰτ δα!δππι δινω πε ΡτπεΡοτεπε ΗΛιεεε:οι πιιε

. ιιοπιἰπε απ! Ρτπίπτππι εεε!ε!ἰππι ιατε ειιι!δεπι ΡοΠ!δε!ιπτ

!ιετεε!!επτιο. δεδ τε τππδεπι εοπιΡαπέ'ταε εοτδε. ειιιπε ιπ

ιαπε δε εοπι:τπ Πεαπι π!ιειιιππδὶα ΡοΙΤεδετπτ, εεε!επππι νι

δε!ἰεετ , εἱπιπετἱιιπι δε πω” Ρπττεπι ιεττπιτπ ἱπ πιππα

πιεπ τε!ίδιιπ , ίαΡΡ!!επετ Ροπιι!ππε , δαπτεπαε !!ι!δεπι ε!ε

τιεοε εο!!οεπτεπι, απ! ίεεαπδαπι τεΒιι!πιπ δ. Ααειιετιπ τ ,

ιιτ Ρτπεδἰ&ιιττι επ, ντνετεπτ. Επο νετο Βοππιπ πιτιιεπε ππι

πι! !!!ἰιιε νο!ιιπτπτετπ, ειιιοδ πατε δε τε!!Βιοίε Ρετιετπτ, πι.

8επτετ πδ!ιπΡ!ετε δεετενἰ. δτπτιιἰ Μπακ: ε!ετιεοε πι μπε

δπίτπ εεε!είὶπ ω Κεπιι!π 5.Αι1είι1εΤΙΝτ δετιεπτεε , ε!ίδαε

δε εοταπι πιεεεΙΤοτ!Βιιε ιιτ ΓιιΡτπ ιπεπιοτπνιιιιαε ,επτπδετιι

εεεΙείἰππι ειπα επιι!τετιο δε Ρτπ:ίπτπ Ρπττε δεεπιιπ: ἱπ ΡετΡε

τιιιιπι ΡοιΠδεπδππι εοπεείῖἱ π: οπιπἰ Μαι!! ι1ωδεω , πεε

ποπ ετιππι ε!ετὶεπ!ἰ, π!!! πι ειιιππτιιτπ τπεἰο δε Μπιτ ειτε

πετιπτ , Ροτείτπτε Γο!ιιτππι. !)ππιπιπαε ἰπίιιΡετ !!!Ξε Γγποδπ

!επι εετιίαπι , «μετα Ρετ ΓιπΒα!οε ππποε εεε!είπι ι!!π τεδδετε

δι!νείεετ

Ο
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ίοΙώ.ιι. ΕεεΙ:Πιε ‹ιιιοιιιιο , φα: Γαβ (Νήσοι: ιιοΙιτι ἱιι Ιιοιιοιε

Βαι:Ι Μαιειτόι ίιιιιιιιιια (απ: , αυτ ετιιιιι, ειίάειιι απο όι:ετι:

νιιιιιιε. Αιιό.ειιτεε ιιι ιιιιιειιιιιά ιιι εΡιΓεοΡιιιιι ιιοΙιτο απισ

ιιιι:ι: Ροτειιιπ ιιὸιιιιἰιειε, Βοο :ιάΞιινωπο ετείεειιιεε, ΙἱΒεισ:

ιι.άιιιιίτιιιιι. Ποάι οτἰιιιι ω ιιί.ιιε αιι·ιοιιιεοιιιιιι πιω ιιιτιιιο

ιιιιιι ιιιιιιιι Ρωτωιιω ματι ναι:ιειιι Βιιιειτἰαιιι ιτ:ιιιιιιιτι τσι

ι·ιε, ‹ιιιο.ιιιιιιιι Ροιοιιιπ ιιιιιιιιοι Βονοε εταεε Ρετ εΒιιιε Επώ

ιιεε, ειιιιι ιιιιιιιΠοιισ ιιοοείΕιτια ιι€ι·ιεοΙιι: σΡετ.ιιιιι ιι:ιιιιιιι

Παω. Ρτε:ί.ιιιιε πιο Ηο.:Γεοιάιιε άειιιτ ωΡωιειιι :πάο

ίἱοε.εο.ιιοιιἰεἰε ΙΙΙσ.ιιι παταω τσουπ , @σε θα Μπα· ε:ιίιεΠιιιιιιιιι

δ. Ι.ιιιή 8:ιεττειιιι θιιιιιιιιι:Ι. δω δ: ιιι Ρι:εείειιτιει Ι)οιιιιιι ΚΑ

οιιι. ι ι Τιιτοιιειιίὶε Μεττορο!ιταιιι , ιιιιι ιιι άισιιιιε Με ΡειιιΙο

ροΓτ ει! ιιι·Βειιι Νιιιιιιιοτιειιιιι νειιεται , άιιιιι ιιι ι:ιειίΒιιο [σεβ

ειπε π! $ειιιθιοε Μει.ττγιεε Ποιιω:ιιιιιιιι δ: Χο8ειτιειιιιιιιι Ημ

τἰοιιειιι Βιατι·οιιιιιε, εοτιιιιιιιιιι ιιΠειι(ιι εΙετι, Ρι·οα:ιιιιιι , δ(

ΡΙεΒἱε ΙΒιιιιιιιιιιε , ιιι ‹ιιιἰειιιιι‹ιιιε ειά ειιιιιιιιιιι ΓοΙειιιιιιαιτειιι

άαιιαιτιοιιιε Ρια:Βιια εεεΙεΐιιι: , ειιιιιιτι ιιι ιιιιιιιιο. πω. Ριιίειιιι

Με ιιι:Βάοιιιαιιιιτ εο τοιιιΕοι·ε άοάιε;ινιιιιιιε , Ρετ Πιι€ιιΙοε ειιτιοε

ι:οιιίοΠι οοιινειιιτειιι, ιι Ι)εο, ό: αι: ἰΡΓο ατεΙιισΡιΓεοΡο , δε

ἔι πιο , δε ίαεεεΙἴοτἱΒιιε ιιιεἰε τοιιιιΠιοιιι:ιιι Γεριιιιιτε ρ.>.ι·τιε

Ραιιιτειιτιιιιιιιτι ίὶιατιιιιι Ρ·:τοἱΡει·οιιτ. Ι)ειιιιιιι Νιιιιιιιετι ω·

εεεΙείι:ι δ. Ι..ειιιτειιιιι ιινιι. Ο.ιιοιιά.ιε Ρώτιιιιιιι, Ι.ιιιιιιανιι.

ΕΡ:ιιέι:ι πι. οοιιειιττειιτεε νι. Ιιιό.ιθ:ιοιιε και. Αιιιιο πώ

Ιιιειιτιιιιτἰοιιε Ποιιιίτιἱ Μ Ο ν. ΡΗ ι ι. ι ι· ι> ο Ι.ιιιιονι εο ΗΙἱο

οιιιε ισ8ιΒιιε Εισ.ιισσιιιιιι, Αι.ΑΝο Βτιμιιιιιοτιιιτι ιιιια:, Ραμ

Ρωσιιωιο. Πιιἰνετίι ιιιιἰ εάΒιετιιιιτ ιε.ιιι Μό ιιιιιιιιι ἀε

πω όικοιιιιιτ, Ηπα. δ. Μο ιι ν ΑΝ ιι ι νειιεκιιίιε ερἱίοοΡἰ.

δ. Αι.ιιιιιι ε ιιι·ι ()ειιοιιιειικιιΠε εΡἰίεοΡὶ. διΒιιιιιιιΚΑυιιι.πι

ΤιιτοιιοιιΓιε ΜετιοΡοΙἰιειιἰ. δ. Βειιιιιιο·ι·ι Νειιιιιετειιίιε

εΡἱίεορἰ. δ. Μ.ιιιιιοοι ΚεάοιιειιΠε αΡιίεοΡι. δ. Βικε

ι›ι οτι (ΠιοτιοΓοριτειιΠε ι:ΡΞΓεοΡι. 5.1ιιι: ι ο με ι.ι ε ΑΙετοιι

Βε εΡἰΓερΡἰ. δ. ννι ι.ι.ει.ΜΙ ιιΒΒιιιιε δ. Ποτειιτιι.

δ. Ι.ΑΜιιεκτι :ιΒΒιιἱε δ. ΝἰεοΙαἱ. δ. ]ιιε·ι·ιιιι :ιΒΒιιτἰε

Κοιιιοιιειιίἱε. δ. Βιιιοι.ι ι ιΒΒιιτἰε ναιτεινειιίιε. δ. Ριπ

οιιειιιι ειΒΒατἰε δ. 86ΡιιΙετι άι: ΒοΠοΙοεο. $ἰ8ιιιιιιι Κι

ΥΑι.ι.οΝιι ειιαΜάιειεοιιι. Ηἰ οιιιιισε δ: .αει ΡΙιιισε ηιιοε

ιιοιιιἱιιιιτε Ρ€ττ22[ιιι11 ω. ἱιιτειίιιοιιιιιτ δ: εοΒιιοΓοοιιτεε

ΡτοΡι·ιιε ιιιο.ιιιΒιιε ίιιΒίειιΡίοιιιιιι. Ε ο

Ζ



..τι Μιεεειι.ΑΝΕΑ

 

ΛΕΜΕ ΠΟΝΑ·ΤΙΟΝΕδ ΕΙΙ)ΕΜ Ε(ΚΠ.ΕδΙΖΕ

ΑΒ ΑΙ..ΙΙδ ΡΑ(ΣΤ1Ε.

ΟΜπιιιπι :επι ΡτωΓεπτιιιιτι διιο.πι ΡοΓτειοπιιπ πιεπιοιιιε

εοιπιπεπδ:ιι·ι νοΙιιπιιιε, Ίδια ποΒιε ειιποπιειε Βεβια

δω ιπ εεεΙείιιι δ: Μεδειι·δι Ποιοπεπίιε δ Β. Νειιτιιιειεπιδ

εΡιίεοΡο εοπιιιιιιιιε , ποΒιίδιιε ει: εοδεπι ειει:ιειΓειιιε Με

οπιπιΒιιε εοπεειιο , ειιιοδ διιιδιιιιιδ ιπ εΡιίεοΡειτιι ίιιο ε:ιπο

πιεε ειδδιιιιετε ΡοιΤεπιιιε ιιεεπτετ ειδειιιιτετειπιιε. ΡΙ:ιειιιι

Ι)εο Γιι88ετεπτε Μειιτιπο δε @Μπι δε Κο.8ιποπδο δε (ζει
ΡεΙΙο. , δε Ρειτο οιωικιι πι€τι ίδιο πιιιπδιιιτι δείετετε,δε δ

ποιιιε διΤοει:ιτι. @ιι ιπιιπδο ειδιεπιιπτιιιπτεε , δε ποΒιε ιιι

Πει Γεινιιιο :ιδιιιειεπτεε, εοπεεΙΤει·ιιπι: Πεο δε δ. Μεδ:ιτδ0

δε ποΒιε:Ρεττιιε οπιπε ίεοδιιιτι ιιιιιπι , δω μια· ίιιιιε πει

δικια. Μειτιπιιε εεεΙεΠο.ιπ δε οικω ειιπι ιπεδιεεειτε δε

ειιιια:. ` ΑΙιιιιπ νετο ιπεδιετ:ιτειπ δεδιι: ετιειπι ποιιιε εΡιίεο

Ριιε, ειιιιιιιι τιιπε ω ιπο.πιι ιεπεΒιιτ. Βιι€ιπιιπδιιε εεεΙειιιιιπ

δε ()ιιΡεΠει δε τει·ειδιιι Ρειττεπι δεειιπα ειιιτι οιππιιιιιε ειπε

ιπ ειιΡεΠα ιδιοι». Ι)εδιτ ειιιοδιιε ποΒιε Βεππιτδιιε δε

(ιδιο ε:ιΡεΙΙ:ιιι·ι Γιιιιιπ ειιιπ οπιπιΒιιε ειδ εδω ΡεττιπεπειΒιιε.

Αδειιιιίινιππιιε ειιο.ιπ ιιιι:ιπδιιιιι ιπίιιΙειιπ δωσε διειιιιι· ειιιιιιειΙ

Ιοπ. (ζιιω οπιπιιι ειδιιιιιΠιιι εοπεειιιτ ποΒιε Β. Νειπιπε

τεπιιε εΡιίεοΡιιε, νιδειιιιΒιιε δε ειιιδιεπιιΒιιε ΡΙιιι:ιΒιιε , Κ. Γει

Πειτε δε (ιοί. ιιι·ειιιδιειεοπιιιιιε. Ηειτεοιδο δε δ. Ρεττο.

ΜιιΒιιιιο ΑπΒιιιο , Ρειτο ιιιοπιιειιο , δε :Με ΡιιιιιΒιιε ιδι

εδώ. εοπεειιιοπιιιιιε διΤιίιειιιιΒιιε.
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Ν ο Τ ι τ με

Πε δου:ιτιουε Ρεττἰ ΠΙἰἱ ΠετειΙδἰ υἱετἱ δευτ

δ.Μεδειτδο δε Πο!οτι.

Πιο. Ποττιἱιιο δοεετιτε δἰδἰεἱττιυε, ουοδ Ιτι οτε δυο

τυττι νε! ττἱυτιι τείτιυττι οτιιτιε ΙιεΒεΒἰτ νετισυττι : ευττι

εετετ:ε τειτί0Πε5 , Πνε ευιιιίευττιουε 8ετιετΙε εοτινετιτἰοτιεε ,

τιιετιιοτιαΙι ίετιΡτυτ:ιτυιτι εο.νΙΙΙειτιοιιε εο.τειιτεε, ευτιτ ΡτορτΠε

νεΙοειτετ δεΙεειιιτυτ ειυ&οττΒυε. δο.Ιυβεττττιιυτυ :ιτουε

υττΙε εεεΙεΠεε δ.Μεδ:ιτδι δε εειτιοτιῖεἰε τ:ιτιι Πιτυτἰε ουτιτιι

Ρτετίετιτιβυε διοιιυττι τοτε δυτιιιτιυε ίυτι τεΠιττιοτιτο δε αυθο

τιτ:ιτε ρτα:Γει·ιτιε ετιιτο8ττιΡτιΕ εοιιεοτδιιιττι τιιτετ Ατ..αυυκ

εοτιιἰτεττι δε εευιοτιἰεοε δ. Μεδειτδι ίο.ξτετιι ίεττιρττεττι:ιτ

τιιεττιοτἰειτ εοττιτυευδετε. ΙΠε ιειτυτ ΑΙτιτιυε ευττι ειυδτΠετ

δε ε:ο,οιιονιΙΤετ ουοδ Ρεττυε Π1τυε (ΞεταΙδι που Πιθτυε αιτιο

τιἰευε δεδΗΤετ δ. Μεδειτδο ΡοίΤεΙΠοιιεε Γυ:ιε , τειιιι τη :ιοτιε,

ουσ.ιτι·ιιι δοιιυΒυε , δε νὶιιεἰε ε ἱτατυε ΡτοτιιΒυττ αιτιοτιτεοε τιε

εεε ίυειε ειδίουε Γυτι εοτιεείΠοιιε αυτ εοιιΠΠο διιτειε :ιΠουο

τιιοδο ΡοίΠδετε ρταίυιιιετετιτ. δεδ ευιτι τ:ιιιδετιι Ροίτ δὶ

ουτιιιτυιτι τειιιΡοττε ττιτετεείΠοτιιΒυε εοτυιττΠε δε εδιοτυττι

:ιιιιτεοτυτιι ιιο1ττοτυττι εο.τιοιιτεοτυτιι ειδουιενιΙΤετ ειε τ ουατιι

ΞτιτυΙετατ εειΙυττιτιιο.ττ1 , Ρτο Ι)εο δε :ιτιιτιιτι Γυτι Ρετιιτυε Πτυ

νἰΙΤετ, εεεείΠτ ειδ δοιτιυιιι ΑίεοδΠ δε δ.Ρεττο; δε ειεεερτἱε

ἔι εοιιοτιτεἰε δ. Μεδειτδι Ι.ειυτετιττο δε ΡυΙεοἰο νι. Μπιτ

δετι:ιτιοτυω εοτιεεΙΠτ, δε ιτι ΡετΡετυυτιι ροΙΠδετε Πτιιιεινἰτ

εεεΙεΠεε δ. Μεδειτδι, δε εατιοτιιειε αυτι ίυτυττε ουτιτιι ρω:

ΠετιττΒυε οιτιυττι Με , ουτε Ρταδιδτυε Ρεττυε θετο.Ιδτ τιἱετἱ

ΗΠυε δεδετειτ. (:οιιεε1Πτ ετττιττι ειδουιτετε δε ειδουιΠτο. Ρο.

ειΠεε Ροώδετεουστευτιιουε Βετο νοΙετιτε εκ ΠδεΠΒυε ρτο

ατιτττιειΙσυε ίυἱε ΙετΒιετιτἰΒυε δε Γυτε τεΙουε αυτ Γυοτυιτι Ιιοπιἰ

τιυυι ροΙΤετιι: τιεουιτει·ε , :ιυτ-ειτιετε. ΙδιΡΓυτιι ετἱειιττ (δο

κ.ιυυε ΠΙιυε ειυε εοτιεεΠὶτ, δε ΙιτιΒυἱτ νι. δειιιιι·ιοε δε Με

ουι δειτἱ ίυιιτ εοττιἱτἰ, ουοε οιιτεΠνττ Ρυετ ευττι νἰδετετ εοε

πυιι1ετατι. ι Ρώτα αυτου Γυτιττισεε: δε ειδ Πτιετιι υίουε ρετ
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Μαιο πο,

όιιέϊει ἱιι @απο Αίαοόϋ άα δ. Ραττο π. Ναι” _]ιιΕιἱἰ Ι.ιιτιει

;κνι1ι. αοοαιιτ.νι. Κα8ιιΙατ. ν1. ΕΡο.&ει πι. Ιπαἱἰέὶἰοτια μι”.

ΡΜ ι. ι Ρ Ρο Ρτωαοτιιω τα8α. Ηιήιιε :αἱ Πιο: ειυὸὶτοταε δε

καΠαε ΜειΞτιΗοΞτιιε αιι1ο:Παιιε δι άααιιιι15 , ό( θειιιίταάιιε δε.

αατόοε δ. Εωτατπἰἰ , απο αιιῇιιε αιιΙταΠο Ιιμήιιε αοπναητἱο

ΠΒΕτι118τι1111 αΙϊ Μουτ» , δ: Αίαοά1ωβα δ. Ι)αττο,8τ Ραετιιε

ΗΙίιιε αῇιιε , δ: ΤΙχοσιειε παρω ἱρίἱυε, Μ9.Ενειπιπιιε ΠιτἱίαιΙΙιι$,

Τειι1ε1ι1ἱ ΗΙἰιιε Ρειπαἱοιιἰε , δἰπιοτι ΗΠιιε Ηατναἰ ίειράΠο.:Β

ιιοΡεατ , δ: πιιιΙτἰ ει1ὶἱ, ςιιοε-ατιιιωατειτα Ρα::Ιαπειιιτι αΒ:.

Ριωεαιει)ΤΗΜ

ΒΕΝΕΙ)ΙΟΤΙ Ε ΡΙδίΣΟΡΙ ΝΑΜΝΕΤΕΝδΙδ

' Πα αααΙαίἱο. δ. Μαα!ειτὸἰ άα ΠοΙοτι.

@πιω άοιπιτ Μ8]01°ὶ-ΜοΙ12ίἰατἱο.

.Ν ποιιιἱιια δ.·ω&σα δ: ΙκιάΜάιμα Ττἰιιἰτειτἱε , Εεο Β” ε

ν οΙστ11ε ΝειωπατατιΒιιω ΕΡἱίαοΡιιε αοτιίὶἱτιιἰ 3ο αααΙαΒ:ι

δ. Μαὸπ‹ὶὶ άα Ι)οΙοτι , ακα: αίΕ ΡτοΡα :παύει ιιτΜε Νειω

κακα , αιιοία!ειιτι αειτιοιι5αοε :Μ ΓατνΞαπόιιππ ΞΒἰ_ Ι)αο

ίααιιτιόιιω ΚαΒιιΙο.πι δ. Αιιοιωτικι. δαά Ι·ιαιι αοτπτ:ι

[ραπ ά νοΙιιικαταπι ποίϊτειιτι ἰη Ρειτνο ταωΡοτα αεποιήααι

Με Μάσι: αοαΡ1τ ταΙΞἔἰο πιἐίαπιΒὶΙἰεατ ὸαΙΗ:ιιἱ. (ξοό αιιπι

αΒο νΞάΠΤατη α 5η αειΡἰτιιΙιιω απατη αΙἰςιιο:ἰα:ι5 να:ιἰ : Γερ::

ασε εΙα αοτταξΗοπα ίιιὶ αοωτοοπιιἰ : δ: απο ικα Βα Ρω

Βααταιτι_; :ιὁιιΙτἰωιιτιι ατΙ:ιιτι αοωπιἰωτιιε ίιιω αἰε, :ΠΠ ία αοπ

-τἰἔαταιτι: , πια ασε αἱ: -αααΙαίἱει αωἰΠιιτιιω , δι :ΜΒ ίατναι1

τἱοταε ει‹ὶ Βαἱ Γατνἑτἰιπη ἱιππιἱίΤιιτιιπι. ΠΠ παταω παο Πα ία

ιαοττΞδαιπαε , ό: ιτε Ιοαἰ Ραπ ία ΡοΙΤα άαιίπατἱ άϋΠάα:ιταε, δε

Ιιοα @Μπι ειίΉτιπειτπταε ; τατιάαπι :ιαααΙϊατιωτ Μ ΑΒΒειταπι

δ-ΝΞοοΙαἰ Απὸα8πναπῦε,·ὸἑααιιταε ία -ναΠα ΒατίωοπαεΒοε,

δώσαμε» δ. Μαάρ:άΜαζ-8ε @σε πιοπειαΜε ΓιιΒὰἰτιιτοε. @αἱ

:πιω :Α πια ΡαιΙωιω αΠατ, ὁ£_ειὁνΩ€πτἱ.6 65 ταςιιὶΗΙΤαιιι Β

δε: ΕααἱΙΤατι;; δ: ταίροηόίΙΤαιιτ :αφ Ικα ία Ιιο.Βατα : Εεο αυ

εατο, Ιπιμειο1 5 ΠΠ αααΙαΠεα ΡτονἰὸαΒο. ΜΞίἱ Καμια ω να

κιακιΒ11ααι- ειβϋπααι_Μεαο;1εω10πεθα:ϋ :ιοωΙιια νΥι ι ι. ε ι.
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τιιιιπι, δε ιιι:ιιιδιινι εἰ , διιοδ ιΠιιιτι εεεΙείιο.ιιι δεετενιΠεπι

Β. ΜΑιεΤ1Νο δε ειδε ιιιοτιειίτετιο εοτιδοιι:ιτε : Έ.Πιδε ἰΙΙε

:ιεεεΡτο εοτιίιΠο, ετο.τιίιιιιίιτ ειδ πιε διιοε εκ ιιιοιιιιεΙιιε ίιιιε

Βοιιιιιιιιιι ννιΙΙεΙιιιιιτιι Ρι·ιοτειιι δε Ποιιιτιιιιιι ΜἰΙοιιειιι.

Ρι·:είετιτΙΒιιδιΒιτιιτ δε εοτιεεδειιτἱΒιιε :ιτειιιδιιιεοιιιε ιιοΙττΞε

ΚινειΠοιιιο, δε (Ξειιιίτιδοι δε Ηετεοδιο δε δ. Ρετι·ο ,δετιιιο

Με εεεΣεΠει ιιιονεΒετ Γεειιιιδιιιιι Γεειι1:ιτειιι ροτειιιιτεττι,διιι

αυτι ἱιι τιιιιιιιι ιιοίετει τεΙιτιιιετειε ; δεδἰ Βε:ιτο Μ.ιε·ι·ι πο· δε

τιιοικιεΙιιε ειδε ιη ιτι:ιιιιι Ι)οιιιιιι ννὶΙΙεΙιτιἱ Ρτἰοτἰε εεεΙείἱιιτιι

ιΠιιιτι ειιτιι οιιιιιιΒιιε ειδ απο Ρεττιιιετιτ1Βιιε, ω” ιιιίτιτία δε

πιιιῖτοτἰτειτἰε ιιοΙὶτιι: ειιιιοτιιε:ι. τενετετιτιο.. Ηιιἰε δοτιο ιιιτετ

ίιιετιιιιτ Κινε.Ποιιιιιε δε θ:ιιιίτεδιω ειι·ειιιδισ.εοιιι Νειιιιιιετειι

Γεε; δε Ρεττιιε €ειιιτ01°. Πε τιιοιιο.ειιιε ννιιιειωω μια,

ΜΠο , διιιιι·ιιιιιε δε Ριιιιδετα , (Ηιδιιιιιιιε ΕΙιιι,ι (ΞιΙοιιἱε.

Ρειι·νο ΡοΙὶ τειιιτιοτε Ποιιιιιιιε θΙΔΑιιοι1: Ιεειιτιιε :φοιτο

Πεε ίεδἰε εεΙει·ιτεινιτ εοιιεἱΙιιιιτι Ι.οΓδιιτιι ε· ιδή δε εεο

ιιπετίιιιι δε ἰτι ειδε Ρι·είειιτιιι εοιιΗτιιιεινι Ρτείιιτιιττι δοιιιιτιι,

ἰΡΓο ιιιιιιι ιιιδε ιιιειειιπ 8τιιτι:ιε τείετειιτε. Η·αιιε ιιιιτειιι

εοιιΗτιιιιτἰοιιειιι ίεεἰ εμι ο.Βιιο.τι ννιι.ι.ει.ωο ι ιδή ἱιιτετ

ἔιιετιιιιτ Ρτιείειιτεε δε νιδετιτεε δε Μοτιιιειιιε ειδε ννιΠεΙ

πιω Ρτἰοι·, Ατιδτοεειιι Οοτιιτιιεε, ΜιΙο, (Πιο , Ιδιοτπιιιτιδιιε

1:ιτιοτ Τεινειιτί.

Α&ιιιιιι :ιιιιιο Ποιιιἰιιἱεεε Ιιιεειττιατἱοιιἰε Μονιιιι. Ιιιδἰ

Ετιοιιε ΠΙ. δε τε8τι:ι.ιιτε ἰιι Ρι:ιιιει;ι τεμ Ι.ιιδονιεο.

 

ΝΟΤΙΤΙΑ

Πε Ποτιο.τϊοιιε εεεΙείι:ε δ. Μεδιιτδἰ δ: Ποιοιι

Βέτα ιιιοιιιιεΙιὶε Μιι]οι·ἱε-τιιοιιιιίὶει·ιἱ.

Π ιιοτἰτἰειτιι ροΙτετοι·ιιιιι ιιοίττοειιιιι Β.Ματτἰιιἰ Μειῇοτἰε

ΑιιιοιιειΙτετιι ιιιοιιει.ειιοτιιιιι !ιοε ΓετἱΡτο τιιιιιδιιι·ε ευτε

νιιιιιιε , τιιιοδ νιι: τεεοΙειιδα: ιιιειτιοτἰα: Βειι ειιιε·ι·ιιε Νεω

πετειιΠε εΡἰΓεοΡιιε , οι·διτιετιι ιτιειιοτατε ίοΙΙΞεἱτιιε ἱτι εεεΙείιιι

δ. Μεδιιτδι δε ΠοΙοτι, ειστε δι Επσμ: τιιοειιιιι ιιτΜε Νειιιιτιε·

τις2, ιιι ειδε ιΡΓε εετιίτιτιιετο.τ διιοίδει.ττι ειιιιοιιιεοε τεΒιι1:ιτεε ;
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ττιιΠε τιιιτιειοε Γιιοε ειδ ειΒΠειτεττι τιοΙιτιιιτι Βοτιιιιιιττι νται

τ.Ει.Μι1Μ , ιΠιιΠδ2.115 ει ειιιοδ νεΠετ εεεΙεΠ:ιττι Μπιτ ιιοΠτο

πιοτιαΠετιο εοτιδοιιιιτε. Πτιδε ω” τιοΠετ :ιεεεΡτο εστι

ΠΠο , τττιιιΓττιιΠε Μιιε Ποττιιιιιττι ννιΙΙειττιιιττι τω” ιιτειιι

διο.εοτιιιτιι ΚεδοιπετιΓεττι , τιιτιε Ρτιοι·επι ττιοιιιιΠετιι ιιοΠτι

δε ειιιιι εο Ποιιιιιιιιιι Μιιοτιεττι Ρτιιιε ΜετετιΓειτι ειιτιοιιι

ειιττι , τιιτιε ττιοιιιιετιιιιτι ιιοΓετιιτιι. ΡτεεΓειιτιΒιιε εμε δε

εοτιεεδετιειΒιιε ειτειιιδιιιεοτιιε ΝιιιτιτιετετιΠε εεεΙεΠει: Κινει

Ιοτιιο δε θο.ιιΓτεδο. Οοτιεεδειπε ετι:ιττι ΑτΓεοιτο δε δ. Ρε

ττο., δε διιο ιΙΙιτ εεεΙεΠε τιιονει›π Γεειιιιδιιτιι Γτεειιι:ιτεττι

Ροτειι:ειτειτι , δεδιτ εΡιΓεοΡιιε ΓιιΡτιι τιιεττιοτειειιε Β. Μεττιτιο

δε τιοιπιε Πι Ματια Ποιιιτιι νν. Ρτιοτιε Ρετ τιιιετιιδαπι ειιιτει

ιιιττι εεειεΠειιτι ιΙΙιιιιι, δε οττιτιιιι δια ιΙιειτι·ι ΡεπιτιεΒιιιιτ

ιιιτε ΡετΡετιιο ΡοΠιδετιδ:ιττι. Α&ιιιιι :τοσο Ποττιιιιιεκ ιτι

ειιττι:ιτιοτιιε Μεντιιι. ειστε ειιΡιτιιΙιιττι Ν:ιττιτιετετιΠε εεεΙε

Με. ΤεΠε δε·εοτιεεδετιτε ει: Ρ:ιττε εΡιΓεοΡι Ρεττο (ιιιτιτοτε

δε Νιιιιιτιετε. Εκ μπε νει:οτιοΠ:τα τιιοτιιιεΠι @το ποιοι

Με δε Με ιιιιιιΙστια·ιτιιιε ττιοπο.εΠι ιιοΠ·τι διιο.τιιιο ΓειΠεετ δε

Πιιτιδετιι, δεθιΙδιιιτιο ΠΠο θιΙοι·ιιε. Ηοε Γ:ιτίιο νειιιτ εΡιΓ

εοΡιιε αδ εοτιειιιιιττι τιιιοδ Βοιιιιιιιε θειιιιιιοιιτ Ιε8:ιτιιε

Ρεοττι:ιτιω εεειεΠεε δε Ειι€οΠΓτιιετιΠε εΡιΓεοΡιιε εεΙεΒτοινιτ

Ι.οΓδιιιιι τν. εειΙ.ΝονετιιΒτιε. ΡοττοιΒι εοιιεεΓΠτ ιΡΓε Νεοπ

ιιετετιΠε εΡιΓεοΡιιε δοτιιιιιι ΓιιΡτ:ιδιδτιιτιι ιο ΡταΓειπιει ιΡΠιιε

Ιεξετιτι δε Ποιιιιιι ννιι.ι.ει.ιιι ΜΜΜ “Με : ιΡΓο ιεεειτο

δοιιιιιτι ιΡΓιιιιι εοιιΠτιτιατιτε , δε ιιιδε τεΓετειιτε εται·ιειε ιΡΠ

εΡιΓεοΡο. ΤειιιΒιιε εκ Ρ:ιττε εΡιΓεοΡι :ιτεΠιδιο.εοιιιε ΓιιΡτει

δειτε : ει: Ρ:ιττε νετο ιιοΠτι Ποιτιιιο :ιΒΒο.τε ννιΙΙειιιιο.

ννιΠεΙιτιο Ρτιοτε, Αιιδτε:ι δε θοιιιτιιεε , Μιιοτιε , ΟιΙοιιε,

Ρτοτιιιιιιιδο Ρτιοτε Τενειιτι. Πειιιδε Ριτιιι:ο εοτιειΠο διιιιιι:

Γεειιιτι ΝιιιτιτιετειιΠε εΡιΓεοΡιιε Ποτιιιιιιττι ειΠΒετειτι τιοΓττιιιιι

ειδ τεειΡιετιδιιιιι εεεΙεΠιιιιι ιΙΙ:ιττι. Ε: ειιτιι Νιιιιιιιετιιιιι Ρετ

νετιιΠειιτ , νοΙιιιτ εΡιΓεοΡιιε ειιιιττετε ειιτιοτιιεοε ειΒ εεεΙεΠ:ι

_ Με , δε Ποττιτιιιττι ειι:»Β:ιτειιι τενεΙτιτε δε ω., δε δε οιιιτιιΒιιε

ειδ ετιιτι ΡεττιτιετιτιΒιιε. Ιιιτετιιιι ειιιτεττι νειιετιιιπ τιιι:ιτιιοτ

ε:: εειτιοτιιειε Μιιιε εεειεΠιι: ειδ δοιιιιιιιιτι ειισΒο.τειιι , οι›Γε

ετε.ιιτεε ειιιτι δε ττιοτι:ιεΠοε , ειιιι ειιιτι εο ετ:ιιπ , πε ρεπε

τετιτιιτ εοε ετιιιττι ει: εεειεΠο. Με. Βοιιιιιιι5 ιττιτιιτ εεττ· δε

ειΠι τιιστιαεΠι ΡτεειΒιιε εο.τιοτιιεοτιιιπ ειδ Ριετιιτετιι εοτιιτιιοτι,

τειιιιιι
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τεπππειανετιιιιτ εΡιίεοΡο Ρετ ποιπππω ννιΠειωπω Ρτιο

τεω , δε Ρετ ποπιππω Αππτεαπι πε θοωωεπ , ίε ππιιο ωοπο

νειιε ,πε ιΡίε , νει· Ρετ Ριαειτπω, νει Ρετ αιιαω οεεαίιοπεω,

εωιττετετ πιιιιιπαω εαποπιεοε ιιιοε απ εεειειια Με ειπαπειιιι

·νινετεπτ ,δε ιιοπειιε ίε ιιαιιετεπτ : ιιιιε απτεω νει οιιεππτι

Ειτε , νει απ ωοπαειιιεατπ νιταω ίε εοπνεττεπτιιιπε, νεπιτετ

εεειειια ιπτιοωιπιπω Β. Ματτιπι δε ποιττπω. @οτι τοτπω

ιΡίε εΡιίεοΡπε εοπεειιιτ. Ροττο Ρατνο Ροιι: τεωΡοτε εατιοπιει

ιιιι πινιιιιτπε, πτ ετεπιπιπε, ιπίΡιτατι, αεεεΡτο ιπτετ ίε εοπιιιιο,

Ρτονιτιεπτεε πε Ροιι πεεειιιιω εοτπω τεειι€ετετπτ απ ία:επ

ιατιτατεω ιοειιειιιε : εοπίπιπετππτ ποωππω θ.ιπτκιπππ

ιπειπίπω,νιτατ ιαππαΒιιιε νιτπω , ππιπ ιαεετεπτ πε εεειειια

ιιια πατα πιοπΜετιο ποι'ττο ,. πεπτ ίπΡετιπε Ρτιεπιδτπιπ πι.

ΒείΡοππιτειπε ειε εοε Ρατιιω εοπίπιτε εΒιιίε, ε1ποπ εκ τοτο

ποπ πιιιιιιιιίεπτ ίεδε εεειειιατιι ω Ροτειιατε ποιιτα:ππια ίοτ-·

ιιταπ Ρεεεατιε ιιπΡεπιεπτιιιπε Ροιι πεεειιιιω εοτπω τενεττε

τετπτ εεειεπα ιιια απ'ωιίεταιιιιε πεειεεπε ιττειιΒιοπιε : δε τρια

πω: Ρετ εοε ενετιιΓίετ , Ρειιιωπω ειεττιωεπτπω απιωατπω.

ίπατππι ιπεπτετεπτ. @ιαΡτοΡτετ εαποπιει ιιιι τταπΒιιιίετιιπτ

απποε ωαππαπτεε,ειπιπ εοπΠιιι πε ιιια εεειεπα αεεεΡιιίεπτ.

υιιπε δεποε πειιιπανιωπε ιιιπε ειοωππω ννιιιειωιιιιι Ρτιο-·

τεττι δε ειοωππω Ατιπτεαω πε Βοιωτια , ιιτ αππιτειιτ εαπο

πιεοε ιιιοε. Οοιινειιετππτ ιτατιιιε ιιπεω πιοπαετιι ποιιτι δε

εαποπιει ιιιι απ Ρτατίατπω ιπειπίππι ε δε Ρετ εοπιιιιπω ειπε πε

απεπιεπτο τειιΒιοπιε ίοιιιειτιοτεε εττεειι , ειεπετππτ τιιιοε

εαιιοπιεοε εκ πππιετο εοτπω Ι.αιιτεπτιπω Ρτιοτεπι δε Επι

εοπιπιιι, ειποε απ ποιιτπιπ εαΡιτιιιπω πειιιπατεπτ , δε Ρετ

εοε δε ίε δεεεειειιαιπ δε οπιπια αΡΡεπειιτι:ι ειπε ποίιτο πιο·

ιιαΙιετιο εοπτιοπατεπτ. ιιςιτιιτ αππο Μ(:Χ. ιιιεατιιατιοπιε

ι)οωιπιεα: νεπετιιπτ πιιο ιιιι εαποπιει απ εαΡιτπιπω ποι)ττπω,

δεπεπετπιιτ,δείπιήεεετιιπτ, δε εοπεειίετππτ ίε δεεοπεαπο-·

πιεοε ίποε , δε εεοιειιαω ίπΡταπιέιαω , δε οωπια αΡΡεππιτια

ειπε, ιπ ΡετΡετππω ωοπαιιετιο ποίι:το Ρετ- ππεωπαω πω

ιππι , ειπεω Ροίπετππτ ίπΡετ ωα_ιπε αιτατε ποίττπω, Ρτοτίπε·

οωπι ΡτοΡτιετατε ΡοιιΡοίιτα, δεπιίΡοιιτιοπε ίπι ,δε τοτιπε·

. ιιιιπε εεειείια: , δε αΡΡεππιτιοτιιω ειπε πιωιΠα ιπ ατ'οιττιο

ι)οωπι ΑΒιιατιε ποιιττι ννιιιειιιιι δε ίπεεειΤοτπω ειπε; πι

ταιιτπω πτ ειοωππε αιιιιαε ποΡτετ δε ίιατπατ, δε πειιιιιιατ επω

Ο



το Μιεεει`ιΑΝειτ

εοιι!!!!ο εοταπι Ρτ!οτειιι !!!!αε εεεΙεϋπι Με δ οεεδ!ειι

τ!πταιιι ε!αε διιεπιειιπιδαε εκ ε!ε ε!εδετ!τ πιοτε εε!!πταπι

. ποίετπτιιπι. !ζετιιπιιεειιπτ πατεπι !π επποπ!επΙ! οτδ!ιιε,δαπιι

δ!ιι ε!ε Ρ!ειεαετ!τ: δε Η δα!ε εοταπι ε!εδετ!τ ιιιοππΓτ!επιπ ν!

τππι , τεε!Ρ!ετπιιε επιπ- $! διι!ε νετο πι επποπ!επ!! οτδ!πε

οε!ετ!τ , ίπε!επιαε δε εο δαππταπι δε πιοππε!ιο ποπτο , δε

εοε πιίαΡετ δα! ιππι δείαπθτ! ίαπτ ε!ε ε!ε ίετ!εεπιιιε πι πιπτ

τντοΙοε!ο ποΓττο. ΙΡ!! ππι!!!τετ δε αποδαοδιιε δείαπετοτιιτπ

ποΓττοταπι ίπε!επτ τππταπιδειιι, δαπιιταπι δε δε επποπ!εο πιο.

Φοδ ί! διι!ε π!!αε νο!αετ!τ πετ! επποιι!εαε πιτετ εοε , ποπ

τεε!Ρ!επτ εαπι ι π!!! Ρετ εοπί!!!απι δε εοπεείποπεπι δοπιπ!

πεεπτ!ε ποδι! , π!π τοττε πδ Γαεεαττεπδιαπ. Πε !!!ο ετ!ππι

δα! Επδτιιε ίαετ!τ επτιοπ!εαε πδ ίαεεαπειιδαπι ΡτοΡτετ ιππο

τεπι τποττ!ε !τπ ετ!τ. ΙΡίε δε οτππ!π δαπτεαπιδαε εοπδοππ

νετ!τ !!!!εεε!εί!πε, νεπ!επτ πε! πιπιιαπι νε! ειδ νο!απτπτειιι πε

επτ!ε ποΓττ! , δε δε ε!ε πετ ίεεαπδαπι οτδ!ππτ!οπεπι ε!αε.

Η!ε !επ εοπεεί!!ε , τεδα!Μ!τ δοπιπαε .Με ε! επποπ!ε!ε !!!!ε,

Ι! εεε!εΙ!π!!!π εΙΤετ δεε!τ!ε πεπτπνπτπ πα ποπ. Κε( οπδεταπτ

!!!!ίε δεεετε κια!. δαπε !!ετπε δεππτ!οταπι δε κ. (ε!!δοε Ρτο

Επε!επδ!ε ν!πε!ε , δε π!!!ε δαπ πεεεΙΤπτ!π ίαετπιιτ !!!!εεε!επε.

Αδδα!ετπν!τ π;!τιιτ δοπιιιαε πεεπε ποΙτετ εεε!ε!!πιιι !!!πιιι που:

εε!!ππι ποΡττππι ι δεε!το !!!ο;δε δεδ!τ ε!ε Με εονεε πε! ειτ

εο!επδπε τεττπε δε διιοε πιοδ!οε πιιποπιε πε! Γεπι!ππιιδαπι.

Αδδα!ετπ.τπ !δ!τατ δοπιο !!!π Ματ ποί!τπ: ία!τ εοπνεπ!ειιτ!π

!πτετ ποε δε εεε δαοδ π!!ι!! ιι!ττπ ιιιαταο εεε! ετεπτ , πεε

νεπδετεπτ π!!δα!δ , πιιτ επιετειιτ Με εοιι!!!!ο π επτ!ε πο!!τ!,

:πιτ Πιιε εοππ!!ο ιιτι!ιιε δε Ρτ!οτ!ειιε δοιιιοτιππ ποίετπταπι , ι!!!

εεε!εί!ε ν!επιπταπι, ει!! απ!! εοπί!!!ο δοπιπαε πεεπε Ρτον!

δεεπ ττπέτπιιδπ εΠε πεδοτἰπ !!!!αε εεε!εί!ε. Ωποδ Η Έστω πδ

τππτππι ΡπιιΡεττπτειιι τεδπε!π ίιιετ!τ εεε!εί!π !!!π,δαοδ πεί!τ,

ιιτ ει: τεδ!τ!εαε ε!αε ποπ ΡοΠ!πτ επιιοπ!ε! Ρτοεατπτ!: πιπτετ

Ποπιιιιιε πεεπε δε ε!ε δαπιιτοε Πε! ν!δεεπιπ!π διιπΓεατιιδαε

νο!αετ!τ δοιιιοταιιι ποίετπταιιι , δε !ε! Ρτοεια·πειιπτατ !ιοπε!!ε,

Ματ πιοιιπε!ι! ιιοΓττ!. Ετ !τεταπι δαπτιδο ίιιΡΕεττε Ροταετπ

Έπειι!τπε εεε!ε!!πι , τενεττεπτατ πδ επιιι.

 



ετωτοιΑαυΜ. Ἡ

ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

ΝΟΤΙΤΙΑ

Ι): Ρ:ιειιιτι·ιιτια Βιι:Βοιιι γιατιι δ: :ιοιιαιιοικ: αι:

«το ίαδι:α ::οιεΠ:ε Αιοτειι6.

ΝΟτιιιιι ει :ααα ΡταείειιιιΒιιε :ιιιαιτι ιιιιιιτιε ιιοιιιιιιιΒιια,αΜ 2"

τιιιαιιι εττιετιιιατιοτι::τιι Κατι: Βιιιιοοιιιιε νιτατιιιε,πω Π”.

Ηετιιαιιι ιιιιιιε ίιιΡετ ιιιίταιδιιιτα ε::Ιοίια: Β.Ρεττι Αιετειιίιε,

:ιιιαττι ιη ιιιεΒιιε ίαιιδιικ (διαδτ:ιδτ:Βιιια: ιιιίτα ιΡΓαιια εεειο!ιαιιι

ίαι:ετε Ρτα:Γιιιιιίιτ αιιιιο αδ Ιιι:ειττιατιοιιε Βοιιιιιιι ΜΧ::ν11ι.

()ιιιιι ιτα:ιιιειιι ίιιιιίι::1ιιειιτια:ίι:ατε ιιινιτιο ιιιιιιι:ιο εταιιι ΡΙαιια

ιιι εαΡιτε ε:ΙΤετ νιιΙτιετατιιε , δ: τιιοτιιτι:ιε τιιιιετετ : νοεαιιε δ:

οΒιιιι::: Ρετ ιιιιιι:ιοε όαΡτε:αιιε Ρτιι:ίιιΙετιι Ρταίαιαε ι:::Ιείιατ

*Β ε ιι ι: τι ι 6°τι1Μ-Π0ιιιιΠ0 , :1ιιιτιιιι:ίοττε αΡιιιι δ. Μα:Ιονιιιιιι

ει:: ιτιίιιΙα τιιοταβατιιτ , πι: αει (ο νιίιταιιόιιιιι νειιιτετ , ΓιιΡετ τατιτι

ία:τιι68ιι ετιιτιιιιο , δικιά ιτι ι)οιιιια δ: ιο Ρτατιιιέιαπι αει:

Παω εκστειιετατ , ειιιι:ιιιιατιοικιιι τοοιΡοτει. (δ.ιιιιι ιιι Ρτιιιιιε

ντ:ιιιττ::οπτειιιιιετετ , τατιιιειιι :κι απο νειιιτ. ΡΙοταιια ι€ιτιιτ

Ρ:::::ατιιιιι (αυτια , αδ ΕΡιι:οΡο δ: τι ΡτειΒγιετιε ία:ιιιιι ω- δέ" "πμ

ΠατιτιΒιιε :οιιιι:ιιιοτιεπι :αιιοιιι:.ιιιι ίιιΓα:Ριτ , Γιιδεα :οικιι- Ριω?ιζξ”τι.

αιοτιο , ιι: οιιιιιια διια: ιτι Ρωτάω :::::Ιείια ταΡιιοτατ , δ: Ραιι- πξοαβ".

Ρει·ιδιιε αΒιιιιΙεται, ιτι Ρτοιιιιτιο τοιι:ιοτι:ι, δ: ατιιια που ίεττετ, ι “τ”

πια ειιτιι οοιιίιιιο δ: ιι:οιπια ΕΡιΓτοΡι. Ε::Ιείιαε πιο ΑΙ::

Με δ. Ροπή ιιοε ιιιο:ιο Ειτιείο:ιτ. (3οι·ι:οίίιτ δω. τοταιιι

τεττατιι Ιιδεταιιι αδί:1ιιε αιι:1ιια εαΙιιιιαιιια ιιι Ροι·Ρετιιιιιπ, διιαιιι

Ρτιιιε :ιαιετατ Κοιιεττιιε·ΒτείεΙΙι ιιιιιια ιιι διετ:ιποίγιιαιτι :ΡΜ

::οΡο ΒΕ Ν ε ο ι διο, δ: οτιιιιιισιιε ίιι:ετ:Ποτιδιια Ωω εΡιΓ:οΡιε,

ιιινείιιοτιε :ΡιίεοΡιιττι δ:: Πο:: Ρετ νιτ8αιιι δω Ραίιοταιετιι.

Ρταττετ τω: :ήπια :ιαιιτ ιΡΤο (3ιιειιοτιιιε δ:ίτατετ ειπα Ηαιιιιο

ε:::Ιοίια: δ.Ρεττι δ: εΡιΓ:οΡιε διιια ιτι σιδετιιοΐγιιαιιι ΡετΡετιιαιτι

δικια Ρατιι:ε όσειιιιαα Ρτατίαια: :στα , :1ιιαε ιιι ιτιαιιιι ίιια κτισ

Βατιτ , ιιωιι ιιιιο:1ιιε ι:ΡιίεοΡο ιτι οιεδιιαοιγ.ιιατιι ιΡίο (ιιιοΒο

:πια δικια Ραττι:ε άδειιιιαι εαττιι:α: Για , εοιια:Πιτ ετιαιτι Βοτι

δ Βαιιοιιιέ.ιιιιιι :ο ιιοιιιιιιο. Γα:ιιιιιιιιιιι ειιιι κι:Ιειια ΛΙτιαιιιι Ριαιιιιι δικα "ΜΗΚΗ

4 ποδι

τ Ο α.

ή



μ. -ο Μεεεει.π.ΑΝεΑ

εππίτει:Ξιιπι εε Με εο:ό.ι πατα εεεΙείἱα:π ὶπ :στα Πει. $πρε:

Με ἱωφε οιππὶΒι1ε ίὶιπ: Μ :εί:εε. Β: π ει: ι :πιω εΡἰίεοΡιιε,

ειιἰ ποε άοπιππ ίπΓεεΡἰτ, Ο:ιΙτε:πιε :ποπειεΙιιιε , :ι:φε Κ:

:ιιὶΙἱιιε , ΚοΒε::ιιε ()Ιε:Ξεπε, Ιπποἱε , Ηιι€ο ρ:εεΒγτε: , ω::

ΙεΙτπιιε ΡτεεΒγ:ε: , Μεπίὶπτο: Ρ:εεΒγεε:, ΑπίεΙιετΙΙ ΡτεεΒγεε:,

Κεκπ:πα:οειιε ρτεεΒγ:ε:, Η·ὶπ8:ιπ: Ρ:εεΒγεε:, ΒΙειι Βο.Πει:

:Με , (ἱιιἰΠεἱτπιιε ΗΙἰιιε ἱπἔοιπει:ἰ, Ι.ι.ιπεζιιεπε Ρ:εεΒγτε: ΗΒιιε

Κεφπετοεπι.ππεοπω:ιιε ΗΙἰιιε ΗειΙ.ιπειιι , Βε:πο.πάιιε Παρο

Πτπε, Βι1πεο:πει:ιιε ΒΙἰπε Ενεπἰ, Ραδειππε ΗΠιιε Κ.... ν:ιπάί,

Ιπεοπ::::Ξ Η. δ: απο: εῇιιε Μ.Ενο0ιιε ΗΙἱπε 1πάΙαμεΙ,ΒιιΙΙΙεΙ

:Με Μει!.... φἰειι:π_φε ειΒίξιι1ε:Ιτ ποε άοπιππ Ρ:αίεεεε Εε

εΙείἰεε.

ΝΟΤΙΤΙΑ

Π: ὸοπετἱοπε εεεΙεΠει: ΑΙετεπΠ ὅ Κοβεττο

ΗΠοΒ:είεΙ ΐειδτει.

Οπιπι Π: απ: παπα φωτ: Ρτεείεπτἱ ἔεπε:ε:ἰοπἰ πω::

Γε:ἰΡτιι:ειιπ Ιε8επτἱ νε! πιιὸἰεπ:ἰ , Κοεεπτιιπ ίἰΙὶιιιπ

Β::/ξ·Ζ ε!ε ΡΙοπἰε:πο Ρ:ο ωστε ειπἰιππ ω. δι :ΠΠ ΠΠ ΗΜ

8ειπ:Π παμε ιικο:ἱε (κα: Ε. δε ο:ππἱιι:π ρει:επτιππ ίιιο:ιιιπ ἰπ

ε εΙεεπιοίγπειππ Ρε:Ρετιιει:π Β. Ρεττο εἱνἰ:ετἱε ΑΙετεε παμε εῇπε

εΕπίεοΡο ποππἰπε Β: π ε Μοτο , :1πΞ:ι:πε εεεΙεΠει:π ΑΙετεπ

(επι :ε8εΒ:ι: ε5ιιίειιε ΓιιεεεΙΤο:ἰΒι1ε άεόΞΙΐε επ:ιπιάειιπ τε::απ1 ε

ῇιυαει Ρ:είο.αε π:ΒΞε παταω ΒιπεΗφε δετνετἱἱ .εἰιπἰτε:Ιππι

Πιτειιπ,ειπιπι πεε:εὸἰτει:ἱο ῇιπε ἑι νἰεπἰοποιπἰπε ννἰ8οπο

ΗΒε:ε απόσα: , εο νἰὸεΙἱεε: πεποτε,πτ ΞΡίε ἰρίἰπίεπε πιο

εείΤο:εε οιππἰιι:π ίὶιΡτεὁἱᾶε: εεεΙείἱω ΒεπεπεΞο:ιι:π :π Ρε:

ρετιιιιιπ ΡεττἱεεΡε Ρε:πωπεει: , ειιπδΗίειιε εΡἱΓεοΡετιιεΞΠἱιιε
ν εεε!εΠει:ιιππ ὸεὸἱεετἱοπἱΒιιε @σε πιειποτἰα Ρε:εππἱε Β::τ.δε

ει1απόο ο.ά Βπε:π Ρε:νεπε:ἰτ , επιε εο:Ρπε ρω ειΙτετὶιιε :τὶ

π1ἰπεἰπππτππτιιτπ ποπ @πιω , φ.οό πε τε:πΡο:πω Ρ:οΙἰκἰτει

τε, ίειι (ιιεεεΠότυπι Ιἱνο:ε εο:τιιιπΡΕνεΙεει.: , ίε:ἱΡτἰ π1επ1ο:ὶα

εοιπιτπεπόεινἱιπιιε. Ηιήιιε :εἰ τεΠεε π...: ἱΡίε Βεπεπ:ε·:ιιε

ερἰίεοριιε , :ΙΜ ό.ε :πωσ Βοβεττἱ πειτε εΙεεπποίχπωπ (σία

Ρω..:..π..ε πνΗπε, Ειιόο νΞάεΙΞεετ ιποπειεΙπιε,δε ννωε.



ΕΡΙδΤΟΙ.ἈΡ:[ΤΜ. Η

·ιιοειιε,·Βοἰίὶειτδω ΡτεεΒντετ, .Ενειιιιε Ρι:εεΒντετ δε Πἰτιιιιι,

διιιιοτι δ: Ι.ιιεει.ε αιΡεΙΙ:ιιιι , Η:ιιιιειι ιιι·εδσντετ δε ΡΙοετιιο,

ννιΙΙεΙτιιιιε δε ΜεΙΒτειἰο. 1ι.ιδιαιεΙ ΤειΙνειΒιι. Τακ:: ττιεδιαιε,

ιιΙιιδιιε Πτ ι8ιτιιι: Ιιοε δοιιιιιιι ιιιεοιινιιΙΙὶιτιι ττιειἔἰίδιιε εστι

Βιιιιιιτιιιτι ει:ιΠ::ιτ , ιΡίε ΚοΒεττιιε ειιιί:ιιιε ω”. Ηιιι8:ιιιδιιε

Με:: ΗΒιια ττιειιιιΒιιε Ρεορτιιε ίεεετιιτιτ. ι διΒιιιιιιι Κακιά.

ι διΒιιιιιιι Ηιτιε:ιτιδι.. .

(Βιειιιτι:ιιιε Μαιο εΙεειιιοίντιειιτι διιίιιιι€ετε νε! :ιιι!εττε

τιτοτδιέ"ττε εεεΙείιεε τειιτεινετιτ, ἔι ΙἱιιιἰτιἰΒιιε Βιιι&ιε Πει εεεΙείιιιι

ίεΡιτσ.τιιε Πτ, τιιδ ειδ ετιιειιδιιτιοτιετιι ε:ιιιοιιιαιτιι νειιετἰτ.

Ο ΗΑΚΤΑ ΡΠΝΠΑΤΙΟΝΙδ εΑνιΩΝιΕΝειε

ΜΟΝΑδΤΕΚΠ.

π

'Ν ιιοιιιιιιε -Ρεττιε, δ: ΠΠ, δ: δΡιτιτιιε Ητιδτι. Ατιιειι.

Ε.<ιο ΚΑΧΗΜ.ΕΠ8 ΡιιΙ8ετιειιίιε ιιτιινετίοτιιτιι εοιιίιιττιπιτι

τἰοτιειτι δ: δικιο αττειιδειιε , δ: Πι ίιιτιιτιιιιι ίαΙιιτι τιιεω Ρτονἰ

δειιε, ίὶΡιΙ ει:: εοιιίιιΙειιε , :ιιιοδ ΡτοΡτιιε ιιιετἰτἰε .οϋτιτιετε

ιιοτι Ρο ιιιιι , :ι ΡειιΡετἱΒιιε τΡιτιω τεΒιιιιιιι αι:Ιοτιιιιι, :1ιιοδ

ΞΡίοι·ιιιιι εΙὶ 5 ειιιετιδιιιιι Ριιτ;ινι. Εοε ετιιτιι ιιι ΙΙΙ:ι αι:ΙεΙΗ

-αιτια ίειτιΡετ ειδνοεατοιι τιειΒετε δείιδετιιτιε , ιιτΡοτε αιιιιε

ΦΠ Γιιιιτ εοιιεινεε ίιττιιιΙ δ: Ρτο:ΓιιΙεε, ειδ εοίδειιι τιιιτιιιιιιιττι

ειδ Γ:ιιι&ειε ιιιιιτιἰτἰοιιἰε :ιεἱΙιιτιι εοτιίιι€ίο , ιιτ εοτιιιιι ίδΙτετιι

τιιετεετ οΡἰτιιΙδτἰοιιε ΕιΙνιιτἰ , τιιιι δε τιιειε ιιιετἰτἱε ιιοτι Βια

τιιοττειιι δ: δειτιιιιτιτἰοιιειιι ιιινετιιο. Βοτιο @τα ε8ο Κιτ

·ιιιιι. ει” -ειιπιιιι:οτε πιω Αν ι·ι·τι,δ:ίιΙιίε Με Μ ιι ι Ν οιι ε,

δ:ι:ΑΝεοΑι.0ΝΕ,ΗΕΝι:ιεο,δ:ΚοΒει:Το,Βε0δ:Ι)0τιιιι0

ν ΙΤΑι.1 ετειιιιτε Πι ΡοίΐείΠοιιειιι δ: εοειιοΒι.ιΙε δοιιιἰεἰ

ε διιιιτι ττιοιιαε!ιοτιιιτι , νἱδεΙἰεετ ίοι·εΙΒιιιι δε δεινι8τιειο, Παπ

ει: ιιιια μπε Ηιινιιιε. διιι νοαιι·ιιτ (ΠιιιιιιΒα, ιρίο.ιιι ίοτείτειτιι

δ (]:ιετιοτιι:ιτιιιιει διίτετιιιιιιειτ ι δ: ει: :Μετα μπε (ΠιιιιιιΒεί

:και ΗιινιοΙιιε :δι ιΡΓο νἱεο Ιερ:ιτειτ, :ια δεινἱΒιιεἱιιιιι ετι

ΡεΙΙ:ιτιιι·. διακ ειιἱπι δΡιι·ιτιιε-Ωιιι&ιιε :ιιτ ιη Ρωτιιο , εεδι·οε

Ι.ιτι.ιιιι Πειτε ΡΙειτιτεινἰτ, ιιτ ιιι εεττιιπι καιω ιιιδἱιὶαιτε Ειτιθ:ι

ΡαΙΤετεε Ρεττιιἰττειιιτιιτ. (ξι.ιιιι τιἰτιιἱτιιιιι οΒ ἱιιεοΙιιττιἱτειτειιι

εοτ1ρτιιττι δ: ΓιιΙι.ιτειιι ειιιιιιιιιτιιιιι, πιει νἱδεΙἱεετ , δ:ιιι:οτιε,

λτιιισ τι”.



€4.ι Μιεε:Ει.εΑΝΕΑ

ει ιιιιοτιιιπ πιεοτιιιπ , δε δοπιιποτιιιπ , δε διπιεοπιιπ πιεσ

τιιπι ι δε Ρτο :ιπιιπειΒιιε Ρειττιιιπ ποιιτοτιιπι , δε ιπατιιιιπ , δε

δοιπιποτιιιπ, δε :ιτπιεοτιιιιι , δε Βιιτοπιιιπ πιεοτιιπι , δε οπι

πιδιιτι ιιδειιιιπι , τειιπ νινοτιιτπ ειιιιι.ιπ δείππδιοτιιιπ , ιτε. :ιΒ

οιππι `τιιιπ ειετιεοτιιπι ιιιιει'τατιοπε, διιιιιπ ισ.ιεοτιιιπ, διιιετε

τεδδιπιιιε. Ετ ιιτ πεπιο εοπτιιι ιιιιπε δοπιιτιοπειπ Π: , τιιιι

Γεινοε Πει ιπιισι εοιπιποπιπτεε ιπδιιιετιιτε νει ιιιιδε:ιτ νει

Ρτείιιιπατ. @παω πιπιιιιιπι τιιιιετειπ δε ττειπειιιιιιιτιιτεπι

_Τι1ιεει ιε ιιιε ΑΒιιιιεεπιι5 ίεδιε εΡιιεοΡιιε ειδ οιππι εοπιιιε

τιιδιπιιιπ εΡιἴεοΡιιιιιιιπ ειε:ιδιιοπε τατιιπι δε ιιινιοιιι.ιιιιεπι Ρο(

ίιδεπδειιπ εοπεειιιτ. ει διιιε :ιιιτειπ εοπττει ιιιιπε δοπιιτιο

πιε πορεια: Ρ:ιδιπ:ιτπ τειιιετ:ιτιο εδώ νεπιτε , νει ε:ιπιδιεπι

εεειειιιιπι ιιιιτιιι€ετε , νει διτιΡετε , νει ποεετε τεπτεινετιτ,

ΡετΡετιιι ίετιιιτιιι· απ:ιτιιεπιιιτιε ιιιτιοπε δοπεε ιιδ Ριεπειιτι

ΐο.τιειιι€ιιοιιειπ δε εοπδτιιαπι ειπεπδιτιοπειπ ι:εδιετιτ.

ι διππιιιπ Κ.ιοιιι.ε ι ιδιιι€ετιεπιιε. τ

ι διεπιιιπ Αν ντιπ ιιιιοτιε ειπε.

ι· δι€πι1πι ΡιιΑπεΑι.οιιιε.

ι δι€πιιιπ Ηεπ πιει.

ιδι€πιιιπ ιιοιιειντι.

Ηιι:ε δοπειτιο εοπιιτπιδτο. εΓτ δε δεματα ιιΡιιδ 58ιεπειτιιπ

ιιππο ειδ ιπειιτπειτιοπε ι)οιπιπι ΜεΧιι. ιπδιέι;ιοπε ν_

ΕΡιιέιει ΧΧι. οξιδνο (::ιιειιδ.ιε Εεεωιιι ειππο τει;πι Ρτιιπι

Ηεπιιιει ιζειιιε Απιζιοτιιπι δε ι)ιιειε Νοτιπειποιιιπι Χιιι.

ιιππο νετο ΑτειιιΡτείιιιιιτιιε Ο .ι τι ι= ιι ι ο ι ιὶοτιιοπιιι8επΠε

ιιτειιιεΡιίεοΡι ΙΙΙ. Τα ιι ο ι ε ι ι διιοδιιε Αι›ιιπεεπίιε

εΡιἴεοΡι :ιππο Ριιιειιιιιιτιιε Χν·ιιι. Ηιιιιιε ιταιιιιε δοπιιτιοπιε

δε εοιιιιτιπειτιοιιιε ιιιπτ τειιεε ιετιιιιεε δε νετιδιει Ηιιπιε

ιιπιιε δε Μεδιι:ιπει. 1ιιιιειιιιε πατα· ειπε. Ηατιεοιτιιε

δε δ. Ηιιπιο , δε Με ειπε ΡιιιιιΡΡιιε , Κοιιεττιιε Αιιτιιι

εεπιιε·, Βοπιτδιιε δε (Σιιιιτειιετιο , Μιιιπο δε Ροιιειο,

ννιιιειωτ ιιιιιιε θιιιδοπιε , Ηειιπειιιιιιε ιιιιιιε Ριπειιι ,

δεπίιιτιιε δε Μιιωιιιο Ηειδιιιπι. Ο:ιιιίτιδπε νιιιτοτ. Ειιδο

δε Μοιιτε Ρωεικιιι. Ηει·νιειιε δε ιδιπετιιε. (Σιιπτετιιιε

ιιτιιιπεπτετιιιε. ι).πεειπιιε δε Απιετο. δτεΡιιειιιιιε πω Αινε

τεδι.. (διιιιιειιπιι8 πιω ιι€ειιι.

 



ευιετοτΑπυΜ. Π

ΡΑεοτιΑτ.ιε ιι.

~ Αδ καιω:: ειιιπει:::π 5ενι8πειεπιεπι.

Ρετω2::ι: α: πωρα: Μ:ετάέι'έ δἰνὶωι σε!εύτεπ: Μελ:

ΡΑε::ΗΑι.Ιε εΡιΓ:οΡαε 5::νιιε ίε:νοταιπ Πει διιεθιο

ιιιιο ΜΗ:: δ Απε:: δ. Ττιιιι:α:ιε δε $ινι€πειο ίδια

:επι δ: ειροιι:οιι:ειπι Βεπεδιέ:ιοπετπ.

ιπ πεπιοτε:ιαοδειπ δείετ:ο δ: πω:: :::ιείιο.πι ::διπ:::

:επι δ: τειι€ιοΓοε ί::::τεε ρε: :παπι ιπδαΙιτι:απ πι ο:: (ετνι

:ιο ιιιι: :οπ8τε8ε.:οε ειαδινιιιιαε: απδε οπιπιΡο:επ:ι Πεο

8τει:ιειε δω:: , :αιαε :Με ει: ισοπαιπ οπιιιε δαοδ ε::

ιπαε , δ: :1αιε:ι νειιτει: :πο οειι:ιο Ρτονιδ::: :ατεινιιπαε.

νεΓ:τε π :ιιιιδεπι τειιδιοπι :οπ::Πιοπεπι πω: ιι:::::ιταπι

Ρ:εεί:π:ια:π ειι€:οτι::ι:ε :οπ::διπιαε , α: Ρτο ιπ:::διό:ο

:οπιτπαιιι Ρ::το:πιπ, πι οι:: :πεπε:ιε, :::ιείιει ν:Ιιτει παιιο

πιοδο οιιι:ιιε δεπε:ι: ::.τετε δινιπιε. Τα δε:: ιπ ::ιι:ιτιο

νεπετε.ιιιιιε , ::ιιιι :στο ποπιε :ια:ιτπ :στο απινετίει Ε::ιείι:ι.

οιππιΡο::π:ιε ο:: πιιίετι:οτδιεπι ιπιπιπ:ιαε οποτε:: πιεπιι

πω: , επι ποε Ρετ 8τει:ιε.:π ίαο.ιιι- π: διι:διιοπε ία: ί:πι:ιετ

:αιιοδιει:. Πο.:. ι.ει:ε:ο.πιε κ. ω. ΑΡτιιιε.

Μ.=::::::::=:=εεεεεεε:::

ι-ιοΝΟΡ:11ΡΑΡ/ΕΙΙ.

Αδ Οειιίτιδα:π ειιιπ::ειιι δενιεπειειιίετιι..

£Μ/ίτωι:: πω:: ωωι:ιβετία δά'υ28?πίζβ ανεπ%ι.

Οποι::ιιε εριι:οΡαε δ::ναε Γετνο:απι ο:: διιεδ:ο

ιιιιο θιια:ιιιοο επιιιι:ι δ. Τ:ιιιιωι: δε δενι8πειο

:πάμε Γα:::Ποτιπαε ::Βιιιο.:ι:ετ ιαπιιι:αεπδιε ιπ Ρετικ

ν :ιιαιπ.

Αδ πο: ποπιε δ. Πεο Ριιιιοτειἱε οιιι:ιι :ατε εοπιιπιιιΞι

επ, α: δ: πεπειιισ.::πτε:π Πεο ::Ιιειοπε:π ιειιο:επιαε δε.

Ι



κ” ΜιδΟΕΕΕΑΝΕΑ

τιτετε, δε ιιιιΒιιιτο.ττι εκειέιτι ετττ8ετττττ εοττΓετν:ιτε. Για Ρω

Ρτετ, διιετίτε ιη Ποττιιτιο Πιι-Ο.ιιιττιτοττ τω”, νετιετ:ιδι

Πε Γταττιε ττοΓττι Τιιτιετττιτ Ει:οτειςεττΠε ετειιιεΡιΓεοΡἱ

ΡτεειΒιιε ιττειιιιιιτι, ειδε τειτιοτιειΒιιιΒιιε ΡοίτιιιέιτιοτιιΒιιε δοκι

τιιιιε :ιτιτιιιετιδιττιι. δτιιτιιιτιιιι5 ετιιττι ιιτ ττιοικιίτετιιιττι Β.Ττι

τιιτ:ιτιε δε δ:ιιιιττττειο, ειιι Γ)εο ειιέτοτε Ρτετεετιε εο8τιοΓεετιε,

διιωειιτττττιιε ιτιΡτεεΓετιτιειτυ.τττ ιιιΠε δε ιε8ιτιτιιε ΡοΙΠδετ Πτ

ττιπ τιιοι τιτιΓειιιε ΓιιεεεΙΤοτιδιιε δε ιιιιΒιιττι Ρεττιι:ιτιεατιτ: δια

ειιιιιε1ιιε Ρττι:τετεο. ιτι Γιιττττιιτττιατειετιτε Βεο, εοτιεείΠοτιε

ΡοτιειΠειιιιι, ιιι›ετειιιτειτε τεττιιτττ, ιετ8ιτιοτιε ΡτιτιειΡιιιιτ,Ρο

τετιτιε ωτΡιτει, Πτττιτι νοιοιε δε ιτττεετει εοττΓετνετττιιτ,Γειναι

τιιτττιτιιιτι διοεεΓειττι εΡιΓεοΡι Μίδεια δε τενετετττια. Βεατ

τιιτττιιε ετ€ο τ ιιτ τιιιιΠ οτιιττιττο ιτοττιιιιιιττι Πεεειτ ΡτεεΓτιτιιτπ

τττοτττττετττττττ τεττιετε Ρεττιιτιστιτε , τω: ειιιετ ΡοΠεΠιοτιεε :ιτι

Γεττε, νει ειδατε τετιττετε , ττιιτιιιετε , νει τετιιετατιιε νεται.

τιοτιιισιιε Γετιεειτει Γεδ δε οττιτιιτι ιτττεττττι εοττΓετνετττιιτ εοτιιττι,

Ρτο διιοτττττι Γιιιτετιτ:ιτιοτιε δε ειιβεττιο.τιοτιε εοτιεεΙΤετ Γιαπ,

ιιΠΒιιε οιιιιιιτττοδιε ΡτοΓιιτιιτει. ετ ειδε διττετιι ιιιιιε ττοΠτει:·

εοττΠτιτιιτιοττι Γειετιε τετττετιιτιο τιιιΓιι εοτιττειιτε τετττεινετιτ,

ιιτι.ιτιιετττειτιε Γετττετττι:ιτιι Γε ττονετιτ ιιτειιτΓιττιιττι. Πεττιιιτι Πειτε

τατιιε ν. Ιδιιε Πεεεττιδτιε.

εἔἔεεἔἔεεἔἔεεἔἔεεἔἔε εἔἔεεἔἔεεἔἔθἔἔεἑἔἔεεἔἔε

Ε. Ρ ι δ Τ Ο Ι. Α ]ΟΗΑΝΝΙ8 ΟΟΝ5ΤΑΝΤΙΕΝ5Ι8

Αδ θειιιίτιδιτττι ειισΒατεττι , Κιειιιιτδιιττι Ρτιοτεττι,

δε τττοτπιειτοε δο.νι8τιιετιΠε τττοτιο.ιιετιι: Γειτ

ΡτεεΓτιτιο. ιτι ιιι:τιιττι δε ΟοττιΡιιτο
ι εεειεΠειΠεο.

ΕνετετιδιΓΠιττο Ποτιιιτιο δε. Ι)ει Γετνο :ΜΒΜ δ.ινιδιιιεττΠ

ζΞτιιτττ=τεττπο ., ττεε ττοτι δε ειιιΓδεττι εοεττοΒιι νεοε

τιιιδο Ρτιοτι διεττ.ττιτσο , ΠττινετΓοδιιε δοτινετιτιτι 10

ΗΑΝΝεε (:οτιδ8.τττιετιιτε Πε δε νιττιιτε ιττνιττιιτεττι ΡτοΠεε

τε, ιτε ι)ειιτττΠεοτιιιτι ττιετε;ιτιτιιτ Πι 5ωττ νιδετε..

εδω δε ι:ι.ιιδεε δινιτιοε τιιιΓετιεοτδιιε τεΓετο τ διτοττιατιι

οιιντε.ΓτιιιίτιΓετε δοτιιιιε Βοτιιιττι , τιεε τιοτι δεο.ιτιιιτδο εε

δτοτιιττι ιδιοι , ειδη ιττιττιο δε τιιοτιειε διοτι ενρτεΠι , τττε

Γετνιιτιι



ει” $ΤΟΕΑΚυιΜ.

ι”ετνιιιιι ριετιιιιι , ιιτιιοτειιι Ρετιε ιιιιιτιΙειιι δε ιιΙιιιι ιιιιιιιιτιιδιιιε

ιτιιτιιέτιιοΕιτιι , ιδΙτεττι ειδ Πστιιιιιι νιιιεειιιι ιιιιιετιτ:ιτιδδιιι ιιι

νιτ:ιτε δε ιιιΡΡστιετε ετ:ιτι:ι δια διετιιιιιτιιτ. Ρετιτιε ετειιιιιι,

ι)στιιιτιι πιει , ιιτ δε Με ιιι:ι.8τισ δε ΓΡιιτισισ εσιιιιιοτστιιιιι

ει. διιιιι τιεεειΙΈι.τιστει (Με ίιιίιειιτιιτισιιι τεεειιιιιτιιδιιε Γει.ιιέειιτ

Πει ΕεεΙειιιε, εστιιΡειιδισίε δεεετρτο. νοσιε ιιι ιιιιιιιιι εστι

Γετιι:ιειιτι, δε Γετιβειιδο μειώστε νιιΙ8:ιτιστιδιιε Γετιιισιιε Πειιτ

ιιιττοδιιεετιδιε ριιετιε Μι ίσια , ετιειιιι τισιτιιιιιι τετιιιιι δε

νετιιει ιιιτετΡτετειιιδο , ιιεΙετιιγιιιοισδιιιε ετιιιειε:ιιιδσ, ειιιιέτιε

Ρειτείειει:ιτιι. (δι|ιιιινι5 ιτ:ιδιιε ιιιιιιτοτιιιιι δετιτεε δε εειειιιιι

ιισε , δω ιτι ττιιιιτιε δω διι:ιτιι εδο ίετιτιιιιιτ, ιτιιιιε ίειειι

τετ εσιιιιιισνε:ιτιιι Ιιβετιτει· τειιιειι δε Ποιιιιιιι Ριετιιτε εστιδ

τω. νειιτιίδιιε τιιετιτιε δε στειτιστιιΒιιε :ιδιιιτιιε, οιιιιε δε οριιε

ειδιετιτιιιιι ιιιικσ, δετιτοιιτ ι)ειιε δεδετιτ εσιιιΡΙειιο. ει ιδι

τιιτ ειιιδιιιιιιιι(Ρετ Ιοτιδιιιε διι:ιτιι ιιτετιε ιΙΙιιδ εσιιιιιιετε ει·

αδειο τ διιιι:ίσιιιτιιιΙιειτετ ιιε τα επ Βοτιιιτισε πιεσε. Οικι

νιτετ ιιο.ιιιδιιε ιιιεδιιιε ιιιειιιιε :ιιδοτε δε ιιιτειιιΡετιε ιτιιΡεδιστ

δε εεειείιιιιτιεσ ιετνιτισ. νσε σ.ιιτειιι ι)σιιιιιιι πιει Μπι δε

νετε Ριιιισιστιιιι,διιστιιιιι νετ:ι Ριιιισίσιιιιι:ι ιιι ιιιιτιι:ιιιιε ιιτ

διιε δινιιιιε ιιιιτι ισιιδε Ι:ιτεδιιε διιι`ιιτιδιτιιτ, ε διιιδ ιτιιιτιΙε

ω ιιοε οριιιειιισ νιδετιτιε,ιιιιιδ εσττιδιτε, νει εσττι¦δειιδιιιιι

ιιιιιιιτιστιιιειιτε, ιισνι ειιιιιι ιιιτιδιιιιιι νειιετδιιδιιιιιδιιε εσΙΙε

Βιιιιιι νειιτιιιιι, τιιιιιτσε ιιοιιεΓτο5 δε ετιιδιτσε νιτσε δώσετε :

διιιΠ Ρισ.ειιιιΤετ ι·στιιε,ιισε σΡιιίειιΙιιιιι ΡστιιιΠειιτ ίιιιιιειετιτιιιτ

ειδιιετε ,δε ιιΒι ιιιετιτ σιιιιε ιιδειιι ιιστετιιιιτ ειιιειιδειτε. νσισ

ειιτειιι νσε στ:εττισιιετε, ιιτ Ρτε:τισιειιτιε δε νετει·ιιπι αμε

δε τειιιιιιιε δε ι:ιτετειιιιε ιιι ιιοε σιιετε ιιιε δω Ρσίδιοτιετε,

διιιο. διιει.τιδσδιιε ίιιιιιιτιτ δε νετιτιιτιε ττειιιιιτειτι ιιεδιιειιιιτ

εσιιιετνιιτε , δε διισιιι:ιτιι δε Με δω: ιιινειιιτ εεειείιιιίειειιιτι

εσιιιΡοτιιιιι ττε&ιιιιιτιιτ , τιτιιιιιε ιιιιιιιε ορει·ιε ετιτ Οσπρια:

ετε!Φεβω.τ. ιιιτειιτισ νετσ ττ:ιδιατε δε εσδειιι εσιιιΡστο Γε

ειιιιδιιιιι Με δε ιιιιιιε ειιτιιιε , δε εε διιε: ειτ Με εσιιιδιιιιτιιτ.

Ητιιιιι5 διιιΡΡε ειι ιιτ Ιισε εσιιιρστο ιεθ;στ εδσειιιε Βιιιέτιιιιι

Ρείειι:ιΙεττι ίοΙετιιτιιτειτιιιιι Γοιειιιιιιτιιτειιι, τειιδιιιιιδιιε στατι

Ριι:ιε ιιιιιιι ίειι:ινιτειτεε , δε ιιατειιτιοε διεε Γειιι&στιιιτι Με

ωιιιω ί.ιιιδιισιιε εσιιιιιι:ιιτσε, τιτσΡτιιε τειιιτιστιιιιιεδε διειιιιε

δειιιιιιει:ιτε τα” δε σΒιετνιιτε. (διιτιιιιιι διιοδιιε τεττιΡστιιιιι

δε εδω εσιιιιιιιτετε , Γεδ δε Ιι.ι:τετιεσε δε διιοΠιΒετ δενιδιιέ

Η



:Β ΜΙ$ΟΒΕΕ”ΑΝΕΑ

εεε επ παπι ειιτΙιοΙιεεε νετιτιιτιε ιιιι&οτιτο.τε δε τ:ιτιοτιε :οπ

Βτιιι€ετε, οτειπτεπι Ρι·ο ποϋιε εει.τιτειι:εττι νεπτειιτι τπιίετιεοτε

Βοπιιιιπε ει:ειππιτε πιππετπτ.

ιΘεΘε~

ι.πειι ΡΑτωε τι.

ΑπΗετιτἰεπττι Ρπ!8ετἰεπίειτι δ: ]πΙιεΙΙππι πε Μεπιιιιπει.

Οπωωινιέπ Μ· πωωιώο.τ διιετἱὅπὶεπ/ἐτ.

Πε τ πε ΕΡιτεοΡπε ίετνπε Γετνοτππι Βεἰ ποΕΜΒπε

πω: Ηιεπ ι:ιεο ΕπΙ8ετιεπιι δε 1πι-ιει. ι.ο Μεππειιιεπίἱ

Επιιτειτι δε ιιΡοπο!ιε:ιπι Βεπεπι€ποπεπι.

Οτε.τππι νοΒἰε είε , :ιποπ τεΙιΒιοΓοε ττειττεε δεινίετιΞειιβε

ιτιοππΓτετῖι ,Ιὶεπτ πΠεέτο Πιο ποίττο δει: ι.οΝι-: :ιΒΒιιτε τε

τετεπτε εο8πονιιτιπε , ἱπ τεττει Ροτείι:ιτιε ἔι Πεο νοΜε εστη

πιΜΞε ιπνειτιε , δε πιο.ππτεπετιε : δε πε ί:ιεπΙτειτπιπε νοΒἱε ι

Πεο εοτπιτιΜιε 0Ρι::ιτε είε ΓοΙατἰει πιιιιΜτ:ιτιε. @πι ἱεἰτπτιιοπ

ιπεσεΡΜε ,ίεπ ΡεττεειΙΤε νιττπτἰε επ: ι Ρετ αΡοίτοΠεε ίετιΡτει.

πω: πιιιτιπαττιπε ειτ:1πε ιπ Ρεεεειτοτιιιιι τετιιιίΠοπεπι ιπιππ

Βιιιιιιε, ππ:ιτεππειπι:τ:ι Βοιιππι ιπιππιπ_Ιοεππι δε ίτιιττεε Μί

πεπι Ποπιιπο ιετνιετιι:εε :πι οττιππιπε ιπιππιε εειΙπιιιτιπε δε

οΡΡτεΠῖοπἰΒπε πείετιπιιτἱε, δε επ ειπίπεπι Ιοει ειπ8πιειιτππι

ιὶππἰοίἱπε ιπτεππτιτιε. διε επιπι δε ιπ πιτπτο ίετιιΡιτετπειπι

ὰ Βοπιιπο τεττιΒιιτἱοπεπι Ρτοπιετετι Ροτετιτἰε , δε ιπ τιτα

ίεπτι Βοποτπιτι τετπΡοτειΙἱιιιιι ειδπππ:ιππ:ιπι δε ιιιετεπιεπ

τππι τιοποτιε οΒτιπετε. Πο.ππιι Ι..ο.τετο.πιε νιι. Ιππε Πε

εετπΙστιε.

  



ειπετοι.ιικυινι. ,ιι
ιειιιιιιιιιιιιειιιιιιιειΔ

ε ο ο επι ι' ΡΑιυε πι.

Αδ $ετΙοιιειπ σ.ΒΒιιι:επι δεινιοπιεπίειιι.

Ό2 οξβι··ωικιά 6'ξ7ίει·σία[.ι· στέἰπἰ: Μ ειπε· ωυποβεπίσ ό· .ιό

ευ ιἰοιιεπάεκεἰύκι: 2επωωπ.

Ευ ο ε π ι ιι ε ΕΡιΓεοιιιιε Γετνιιε Γετνοι·ιιπι Πει διιειΕιο

πιο δειε ι.οΝ1 δενι8πειεπίι ειιιι.ιιτι , ειιιίοαε ιιιεεειΤο

τιιιιιε τεεαΙειτιτει· ρτοπιονεπδιε ιπ Ρει·Ρετααιιι.

ΑΡοίιοιιαε δεδιε , επι δινιπε 8τ:ιτιει Ρτωίιδειπιιε , ποε

ειιιέΈοτιαιε ειδιποπετ , ΒεπεΡιεεεπτεπι Πεο ι·ειι€ιοπειπ Πε

ταει·ε , δεί'αιΒιιιτ:ιπι ειεειδιιι διιι,οεπτιο. εοπίετν:ιτε. (2ιιοειι·αι,

διΙεδιε ιπ ι)οιπιπο επ δειι ι.ο ιιιιιιιιε, ειδε Με Ροι'τιιιιιτιο

πιιιιιε εΙειπεπτετ :ιππιιιιιιιιε δε δενι€πειεπιε πιοπ:ιίιετιιιπι ,

επι ΡτεεειΤε δι8ποίεετιε , Γει·ιμοταιιι ποίιτοιιιιιπ Ρ:ιτι·οειιιιο

εοπιιιιαπιπιαε : δτ:ιιιιεπτεε α: Οτδο πιοπειιιιεαε Γεεαπδιιπι

ιπίιιτιιιιοπειτι οιίιετειεπιιαιπ Ρτιιι:ι·ιιιιι :επι πι Ρτείειτο πιο

πειίιετιο , οαει.ιπ ιπ Με οαα Γαβ ειπε Ροτείι:ιτε εοπίιίιαπτ,

ιιιτατιε τετιιροτιιιαε ιπνιοΙειιιιΙιτει· εοπίετνειατ, δε ατ :ιιιΒιιτιει

οπο: :ιδ ιαε και πιοπιιίιει·ιι Ρεπιπετε ποίεαπτιιι·, πι τα:ι ταο

τιιιποιιε ΓαεεείΤοτιιιτι οιιεδιεπτιει δε ίαιιιε&ιοπε Ρει·ιιι:ιπειιπι::

οιιειταιπ ποιπιπει διιιιιιπαε ειιιιτιιπεπδει , ειδε δε ιδιιιαπι.

Αιιιιιιτιει δε Βιιίεττ. ΑΒΒ:ιιι:ιε δε Βιιααν:ιε. ΑΒΒει:ιε δε Νοτιι.

Αιιιι:ιτιει δε (ιιιτι·ειε. ΑΒΒιιτιει δε δττ:ιίοττ. ΑΒΒιιτιει δε

εο,οιιετιιειΙ:ι. Αιιιιδιιο. δε Βιιίιιι€ννετ. ΑΒΒ:ιτι:ι δε επιτήδε

ιπειτε. ΑΒΒιιτιει δε Βεπειειπδε. ΑΒΒειτιει δε διιιιιεειιειιεδ.

ΑΒΒιιιι:ι δει()ειιδτει, δεο.Βιι:ιτι:ι Μια δε Μπι. Ηιιε ιτ:ιοαε

ει.Βιιιιιτίεε ειιιπ οπιπιΒιιε ειιταπι Ρει·τιιιεπειιε , πει τιιιίοιιε Γαε- ο

εεΠοτιΒαε ιπ ΡετΡετιιαιπ εοπιδτιπειπιαε. Ναιιι ετ8ο ιιοπιι

πιιπι ίο.ε ει (αρα Με ποίιτει εοπΠ:ιτιιτιοπεινεΠτιιπι πισω

Πει·ιιιπι Ρεττιιτικιτε , δα: ιιΙιοιι.ιιιι ει ειδιιδε εοπτπιτιετατειπ

ιπιει·τε , Γεδ οπιπιε ιπ Ρετρετιιαιπ ιτε ιπτειπετ:ιτε ιετνειιιιιι·,

οιιεπι.ιδιιιοδαιπ Ρτε;Γεπειε ίετιρτι Γεπιδιοιιε ποΓειτιιτ Με»

παπι. δι οιιιε Ειπε παπι: ιιοΙιτι ΡιιιιιιεΒιι Ρει,οιπαιπ Γειεπε

Η ε.
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αι Υ11°ι:Η13

τ:οιιττα απο τετττετε νειιἰτε τετιτανετιτ τ Γεειττιόο τετττονε

εοιπιποιαιτιια, ττἱίὶ- εοτιετιιε ίατἱείεεετἰτ , ΡοτεΡτατἰε τιοτιοτιί

ειιιε ίι1ὶάἱ8τιἰτατε εατεατ , τε·Ιιτττιιιιιε Γε εὶἱνιιιο ῇιιὸἰεἰο ετιιίτετε

ιτε ΡετΡεττατα ἰτιἰειιιἰτατε εο8ττοίεατ , δε α ΓαετατἰΠῖιτιο εστ

Ροτε δε ίαιτ8ιιἰτιε Πεἰ δε ΒΌιτιιιιί ιιοΡετι 1ετιι Οττα15·ττ

αΙιετιιιε Πας , ατειιιε τα ειιττετιτο εττατιιιτιε άτ1ττιότα: ιιΙτιοτιτ

[ιιιήαεεατ. €οιιΓετνατιτεε αιιτεττι είτιετιπ Ιοεο ειπε ίιι:ι Γιαπ,

ἔι τειτιιιιιετατοτε οτιατιιιιιττ Βοιαοτιιτιι Βεο, ίτττετνετιιετιττΒιιε

Βεατοτιιττι Ρεττἰδε ΡαιιΙἰ ιτιετἱτἱε, α:τεττιπ νται: Ρταεττιἱα αοπ

Γεειιιατιτιιτ. Ατιιετι.Αιιαετι. Αιιιειι. *ΓΡαε τττεειιτιι Π8τιιιιτι ἰτι

Βοτιιιιιι. 5. Ρ ει· τι ιι ε. 5.-ΡΑι1ι.ι1ε ΕιιοεΝιιιτ ΡαΡα ΙΙΙ.

Εττο ΕιιοεΝΙιιε εαττιοΙἱεα: εεεΙείται:- εΡἰίεοριιε 55.

τ Εἔο°' [.τ τι Δειτε ΤιιίειιΙαιπιτε εριίεοριιε 55.

·[Ειτο 00110 Ι)ιαεοιιιιε εατὸἰτιαΙἰε 5. (Ξεοτ.<τιι αει νεΙιιττι

αιιτειιττι 55. τ .

ΐΕεο 0ΩΤΑνΙΑΝι15 ὸἱαεοιιιιε εατὸἱτιαΙἱε 5.- ΝιεοΙατ ἱτι

εατεετε ΤιιΙΙιαιτο 55.

τ Ε8ο ]οττ.ιτωιεε ΡαΡατο άιαεοιτιιε εατεὶἱιταΙἰε 5. Ματια

Νονω 55. .

τ· Ε8ο(Ξιιι υο άἱαεοιιιιε εατειιιιαΙιε 5.Ματἰατ ἰττ Ροττἰειι 55.

τ Ε8ο ΙΑ0ΙΝΟΤΠ5 άταεοιιιιε εατεΙιτιαΙιε 5. Ματια: ἱτι Ποί
τιιετ!ιτι 55. ν

τ Εἔο Ρτιιιι τιι.ιαι1ε ΡτεεΒγτετ εατὸΞιιαΙΙε τἰτιιΙἰ 55. 1ο!ιατιτι1ε

δε ΡαιιΠ 55.

ΤΕΒο Αιιιιτειι·τι1ε ΡτεεΒ)ττετ εατεὶἰτιαΙΙε τἰτιιΙἰ 5. Αι·ιαΙτα

ίἱαε 55. _

ή· @το 1ιιι.ιιια ΡτεεΒγτετ εατὸἱτιαΙἱε τἱτιιΠ 5. ΜατεεΙΙΙ 55.

·¦ Ε.‹το Οι” »ο ρτεεΒγτετ εατάττιαΙΞε τἰτιιΙἰ Ραίτοτἱε 55.

ΕΒο ΒειιΝ.Αιτ.ιπιε ΡτεεΒγτετ εατὸἰτιαΙἱε τἰτιιΙΙ 5. (Σκεπτι

τἱε 55.

Πατιιιια Κετιιίε Ρετ τπαιιιιττι διιτυοτιτα 5. Βοιωτια: εε

εΙεΠαε όταεοτιἱ εατεΗτιαΙιε δε εατιεεΙΙατἰἱ ΠΠ. Ιι:!ιιε ΑΡτΞΙἰε.

Ιιτάτέτιοιιε τα. Ιτιεαττιατἱοτιἰε Βοτιιἰιιἱεα: αττιιο Με3Χενι11.

ΡοτιτἱΙἱεατιιε νετο Βοττιὶιιι Ειι€ετιτι Ραρα: ΙΙΙ. ατιιιο ειιιαττο.

λ
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ιθἔἔαἱἔἔαὅἔἔαεἔἔαεἔδΑΝΑ$ΤΑ8ΙΙ ΡΑΡΑΞ ΠΠ.

Αδ Κιειιατδιιττι αισΒατειιι δανιΒιιιεδιεδα.

ηιμω απέδωεκτι.

Ναιιαιιδα εΡιΓεοΡιια ιετνιια Γετνοτδιιι Πει δι1εάιο ιδιο

ι διειιιιιιισο δανι8τιειετιιι αδιαατι ειδίδδε ίδεεειιδτιδδα

ι·ει;διατιτετ Ρτοττιονειιδια ιτι ΡετΡε:διιιιι.

ΑΡοιιοιιεαα δεδια, εδι δινιιια ετατια Ρτ:ειιδειιιιια, ιιοα αδ

εδω” αδιδοτιετ, ΒετιεΡΙαεετιτετιι Ι)εο τεΙι,ςιοιιειιι ιιατιιετε,

δ:Γταδιιιταιιι εκαέια διιι8ειιιια εοδιετν.ιτε. (ζιιοειτ:α,διιε&ε

ιτι Ποιτιιτιο ιιιι Κιειιαιιι›ε αι:Βαα , ιδια ιδιιια Ρετιτιοδιδδα

ειεττιειιτετ αιιιιδιιιιδα: δ: δανιετιειετιιε ιιιοτιαίιετιιιτιι, :δι Πεο

αδΕιοτε Ρται:ειιε δι8τιοιεετια, (ετιΡτοτδιιι ιιοιιτοτδιιι Ραττοει

ιδια εοττιιτιδιιιιιιδα : ιιατδειιτεα δ: οτδο ιιιοιιαίιιεδα Γεωδ

διιιιι οτδιτιεπι (ιιΠ:ετειειιιιδιτι ιταττιιιιι ταδι ιιι Ρτα:ιατο δισδι

ιιετιο , διιαιια ιιι δια δικια ω μια Ροτείιατε δ: διιειΡιιιια

εοδιιιιδδτ , ιδτδτια τεττιΡοτιδδα ιιινιοΙαιιιιιτετ εοδιετνετιιτ,

δ: ιι: αΒΒατιτε, διια: αδ ιδα :δι ιδοτιαιι:ετιι Ρει·τιιιετε δοιεδδ

ιδτ, ιιι :δα τιιοτδιιιδδε ιιιεεεΙΤοτδιιι οδεδιειιιια δ: ιδιαιεέιιο

δε Ρεττιιατιεαιιτ α δδατιιιιι τιοτιιιιια δδιιιττιδα εκΡτιτιιειιδα.

ΑΒΒατια δε Βειδτειι, δ: αΒιιατια δε Βτιοιιει εδιτι Ρεττιιιειιιιια

εατδττι , αΒΒατια δε δατιια8ο , αΒΒατια δε ΒτοΙΙιο , δ: αΒΒατια

δε ΤταΡΡε εδω αΡΡετιδιτιια εατδιιι,αΒΒατια δε δ.Αιιδτεα δε

θοι'ίεττ,δ: αΒΒατια δε δ. ΟΙειδειιτε δε Τγτιιδιιει εδω αΡ

Ρειιδιτιια εατδιτι , αΒΒατια δε Ρδιεατδι ιιιοτιτε εδω αΡΡειι

διιιια ίδια , αΒΒατια δε Ι.ιιδειιιιετ ειιτιι Ρεττιιιειιτιἰα ίδια, αιι

ιδια δε ειδιοεδειο εδω Ρεττιιιειιτιια ιδια , αΒΒατια δε Βδι

ίετια εδω Ρεττιιιειιιιια ιδια , αΒΒατια δε ΡοτιιιΒδα εδω Επετει

ιιειι:ιια ιδια , αΒιιατιαδε νεται νιΠα ειιιιι Ρεδτιιιεδιιια ίδια,

αδι:ατια δε Αιτιετο εδω Ρεττιιιειιτιια (δια, αΒΒατια δε Ρδα

δείιο, αΒΒατια δε ΗοΙαιιδα, αΒΒατια δε (ιαιδτα,δ: αΒΒατια δε

Μαιι :δικ Ρεττιιιετιιιια εατδιτι , αΒΒατια δε ΒεΠα 1.1ιιιδα, δ:

αΒΒατια δε ]οι·εναι εδω Ρετιιιιειιτιια εατιιιιι , αδι:αιι.ι δε



σα Μιεεει.ι.ΑΝΕΑ ι”

(ΣιιιπΒτα πιατα, αΒιοατια δε ΒαΓιπννει·ειι, αι:Βατιαδ.Ματιαε δε

ι)ιιτειιπα, δε αιιιιατια δε Ριιιτιιπα ειιιπ Ρειτιπεπτιιε εατιιιπ,

αιαβατια δε Βιιδιινναε ειιπι Ρεττιπεπτιιε Γιιιε,αι›ι›ατια δε Νετιι

ειιιπ Ρεττιπεπτιιε πα , αιιι:ατια δε ΒιιΡΓειιτεπ ειιιπ Ρεττιπεπ

τιιε Γιιιε , αΒιιατια δε αιαι·τατια, δε αιιιιατια δε Πτοεοπιε Γοπτε

ειιπι Ρεττιπεπτιιε εατιιιπ , αιιιιατια δε δτταΓοττιι επιπ Ρεττι

πεπτιιε Γιιιε , παιδια δε (ζιιοιιιιοΓαια επιπ Ρει·τιπεπτιιε Γιιια.

Ηαε ι€ιτιιτ αιιΒατιαε εππι οιππιι:ιιιε Ρεττιπεπτιια Γιιιε αδ ειιειπ

μ” ΡταεδεεεΓΓοι:ιε ποίιτι Γαπδται πιειποτια: ΡαΡα: Ειιειιιιιτ

τιΒι τιιιΓειιιε ΓιιεεειΓοτιισιιε ιπ ΡετΡετιιιιιπ εοπιιτιπαιπιιε.

Μπι ετεο ιιοπιιππιπ Γεια Γιτ ΓιιΡετ ιιαε ποιιτα εοπΓιτιπατιοπε -

νεΓττιιιπ ιποπαιιετιιιιπ Ρεττιιτισατε , αιιτ αιιειιιαπι ει ειιιπδε

εοπτιατιετατειπ ιιιΓεττε ι Γεδ οπιπια ιιι ΡετΡετιιιιτπ ιτα ιπτε

ιπετατα Γει·νεπτιιτ , διιεπιαδιποδιιπι Ριεεδιέιι Ρταεδεεειιοτιε

τ ποΓττι Ραειπα ποΓειτιιτ ιιιιιιτιιτιιτπ , Γαιναιπ οπιπιιιιιε αΡοΓιο

ιιεπ Γεδιε απδιοτιτατε. ει :μια Γαπε ιιαπε ποιιτι Ρτινιιετιιι

Ραδιπαιπ Γειεπε εοπτια εαιπ τεπιετε νεπιτε τεπτανετιτ ι Γε

ειιπδο τεττιονε εοιππιοπιτιιε ι πια εοπεπιε ΓατιεΓεεει·ιτι Ρο

τεΓιατιε ιισποτιΓιιιιε διππιτατε εατεατ : τειιπιτ1ιιε Γε δινιπο

ιιιδιειο ειιιιιετε δε ΡετΡεττατα ιπιδιιιτατε εο8ποΓεατ , δεἐι

ιαει·ατιιιιπιο εοτΡοτε δε Γαπειιιπ ι)ειδε ι)οιιιιπι Κεδειπτοτιε

ποΓι:τι _ι.ετιι @Η ιι ι ετ ι αιιεπιιε πιτ , ατδιιε ιπ ειιτι·ειπο εκα

πιιπε ιιιιιιιεια ιιιτιοπι Γιιιιιαεεατ , εοιιιετναπτεε αιιτειπ ειδειπ

ιοεο ειπα; Γιια Γιιπτ ἐι ι·ειπιιπετατοτε οιππιππι ι›οποτιιιπ Πο

πιιπο ιπτετνειιιεπτιιιιιε Βεατοτιιτπ Ρεττι δε _ι)αιιιι ιπετιιιε

αετετπ:ε νιτα: Ριαπιια εοπΓειιιιαπτιιτ. Αιπειι, Αιπεπ, Αιπεπ.

ι (3ιιΓτοδι πιε ι)οιπιπε ιιτ ΡιιΡιιιαιπ οειιιι. δ. Ρ ε τ ιι δε.

ι δ. Ριιιιι.ιια. ΑΝΛ5ΤΑ8 ιιιε ι)αΡα ΠΠ.

ΕΞο Απ Α” .ια τι”. εατιιοιιειε εεειεΓια: εΡιΓεοΡιιε δ_δ.

Τ Εεςο Υπ Αττικ ΤιιΓειιιαπιιε εΡιΓεοΡιιε·δδ. _

ι ΕιιοΟππο ι)ιαεοιιιιε εατδιπαιιε δ.(Ξεοτειι αδ νειιιιπ_ αιι

τειιιπ δδ. -

·ι· Εἔο θα τεοιι ιιιε ΡτεεΒντει· εατδιπαιιε τιτιιιι 5.ε:..ιιιιιι δδ.

Τ Βετο Ηιιεο ()ιιιεπιιε εΡιΓεοΡιιε δδ.

Βετο Γ] ε ιι ε πια Ροττιιεπιιε εΡιΓεοΡιιε δε δ.διινω εαπδιδα: δδ

-ι- Εδοθιιιπο Βιαεοπιιε εαιδιιιαιιε δ. Ματια ιπ Ροττιειι δδ.

_ει· Εεο Ρ ειτε ιι τ. πιιε Ρτεειιντει· εατδιπαιιε τιτιιιι δ. Ρταιιεδιε δδ.

ι ΕΡο Οιιιοοιιιιιε διαεοιιιιε εατδιπαιιε δε δαιαιιιιεπιιε ειε

διιιε δδ.
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Εεο 1οΗΑΝΝεε διει:οπαε :ειτδιπο.ιιε 55. 5:τ8ιι δ: Β::

:πι 55.

: Εεο 3111. ιαε ρ:εεπν:ετ εει:διπο.ιιε :ι:ιιιι 5.Με::ειιι 55.

“ι“Ε8ο Οοο διιι:οπαε ::ιτδιπειιιε 5. Νι:οιει ιπ :ο.:::τε Ται

ιιειπο 55. _

έ: Εεο ννι π ο Ρτεειον:ετ ::ιτδιπειιιε :ι:ιιιι Ρεί:οτιε 55.

: Ε8ο .Α5ΤΑΙ.ΠΠ5 Ρτεεπν::τ :ει:διπειιιε :ι:αιι5. Με: 55.

Τ ΕΒο Ηε Ν ι ι: τ ε α: ρτ:επν:ε: ::::διπο.ιιε :ι:αιι -55. Ν::ει δ:

Α:πιιιει 55 .

Πει:ατπ ι.:ι:ετεπιε π:: τπ:ιπαιπ Κο ι. .ι π π τ Μιὰ:: Βοτπ:ιπ::

:::ιείιο: Ρτεεπν:ετι :ετδιπειιιε δ: ::ιπ:ειι:ιτιι ε:: 1. ()ειιεπδ. Μειδ.

ιπδιέ:ιοπε ιι. ιπ:ο.τπει:ιοιιιε Ποπιιπι::: :ιππο Μ Ο ι ι ι ι ι.

Ροπ:ιιι:ει:αε νε:ο Ποπιιπι Α:: “τ” τι Και:: ΠΠ. :ιππο

Ρτι:πο. ι _

ΑΙ.ΕΧΑΝΒΚΙ ΡΑΡ/Ε ΙΙΙ.

Αδ 5:ινιεπειεπιεε.

Εκἰπιδ ει:: δ/δ2·υεκδ2.: άαἱωἰ.: σε: κατ:: με: ινι·φτω

πωπίδα: συ!ιω:.

Α Ι.ιειωιππιει: ΕριΓ:οραε Γ::ναε ίετνοταπι ο:: διιεθιε

Ειπε ω:: δ: ιτει:τιπιιε ε::ιείπε 5ενι8πειεπιιε , :μια

:τι δε Οτδιπε ()ιιιετ:ι:πίι, ίειια:ε:π δ: ειιιοδοιι::ιιπ πεπεδι

διιοπετπ.

1αιιιε Ρει::π:ια:π δειιδετιιε διεπατπ ει: ποε ίο.:ιι::τι :ιτα

ι:ε:ε ε.ιΤεπία:π , δ: να:: :μια ε: τε.:ιοπιε :τ:ιπιι:ε ποπ διί:ο:

δω: ειι*εθ:α,ίαπ: Ρ:οίει:ια:π:ε :οιπΡΙ:πδει. Ε:: Ρτοιπ::,δι

ιεδιτι ιπ Ποιπιπο ει:: , κα:: μια:: :ιοΓ:αι:αιοπιπαε επι:ο

:οπ:α:::π:εε εΙΤεπίπ , :ιαδιοτι:ει:ε ::Ροίιοιι:ε ιπδαι8:Μ1$ι

α: δε ιιιοπω: νειι:ιε εποε Ρ:0Ρ:ιι: τπ:ιπιπαε απ: Γιαπ

:ιπαε :οιι:ιε, δε πα::ιτπ:π:ιε :ιπι:πειιια:π νειιτοταπι , παιιε.ε

ο:ππιπο νοι:ιε δε:ιιπ:ιε ει:ιεε:: ειιδεε:. Πε:ετπιτπαε απο -

ιι: πιιιιι οπιπιπο ποτπιπαπι ιι:εο.: πω: Ρ::Βιπ:ιπι ΠΟΠΗ:

:οπιιτιτα:ιοπιε ιπίτιπ8ετε νει :ι ε.ιιδαει:επαε :οπ:τπιτε. ε:

δαιε :ια:::π πο: ::::π::ιτε Ρταία:πίετι: ; ιπδι8π:ι:ιοπεπι οπι

πιρο:επ:ιε Πει δ: Β::ι:οταιπ ω:: δ: Ρο.ιιιι εροιι:οιοταιπ

ειπε Γ: πονει·ι: ιιι:α:ία:ατιι. Πειτα:τι Απειδπι:: ΠΠ. απ::

δ:: Πε:ετπιστιε.
χ |

Χ
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διιιιοιιισ
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(:ΗΑΚΤΑ ΟΑΠΡΚΗ)Ι 12918:: 0131

Ο:ιτιιοταιιίτε δα αααΙαίιιι. ΒαΙίοτδἰἱ.

Οτιιιτι Ιιτ ιιιιΞναι·Πε :επι αΙατιατε τιιιετιι Εδώ ρατ παπι

Ροτιιτιι ταττιΡοτα ΓιιαααΙΤιιτιε , διιοδ α8ο (Ξοττιιι οιιε_

@τι δτιιτιει (:ειτιιοτατιίιε αααΙαίἰεα τιιιιιιιΙιε ττιιτιἰΙἙατ_τιιοτιααΙιἰε

αααΙαΙιεα Β. ΜεττιιιιΜει5οτΞε-ιιιοτι:τίιατιι ατιΡαΠιιττι δα νιΙΙ:ι

Βατίοτδιι δικα εστω Ιἰ8ιιαει ατα: , Ι:ιριδα:ι.ιιι Ηατι· ΡαττιιιΠ,

αοιιααΠι ατιειιιι ιι: τω τιιιτιτιιιιιΒιιΙει τιο.Βαταιιτιιτ , δ: ΡτοΡτιι

ίδιιιιιΙἱ ιΙΙιιιε δοττιιια αιιδἰταιιτ ιατνιτιιιττι ίειΙνο ΡοιιτιδαειΙι δ:

Ρ.ιττοαΙιι:δι μια. Ε: ιι: :ικα και δ: ιιιαοτινιιΙΩι ΡατΠίὶατατ;
Π Η ταΠαε ατΐιιατα Ο ι τι Α ιι οιιε εδιΜε δα 1οίτιρϊιειτ , δι ε ι· Η .ι

ΑΜιοΝη

Νιιε εδώ” δ. `ΙοΙιειτιιιἰε , νν1:τ.ει.ιιιιε ειδικα δα Τιτοτι.

Μτι8ιίτατ Κειιιι:ιτδιιε, Ηιι€ορτεροΠτιια, Βατιι:ιτδιιε α:ιΡιαα

τιιιε, Αιι€ατιιε σ.τατι. Ηιιξςο νιιιδοαιτιιι δαα:ιτιιιε , (Ξι8οιιιιιτιια

.πιοιιιιαΙιιιε , Οδο ι11οιι:ιαΙιιιε, θοδτιδι1ε διιι τυ.τια ατα: Ρτιω δα

ν ιΙΙ:ι Βατίοτδιιι

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΕΝ::Υαι.ι::Α ΜΟΝΑΦΗΟΚΠΜ

δ. ΑΙΒιιιι Αιιδα8ειναιιίιε , δα οβιτιι ΜιιτΒοδι

αΡὶίαοΡἱ ΚαδοιιαιιΠε , ιιααιιοιι δ: δ.θατειτδι αιιιίδατιι

αοαιιοΒιι τιιοτια:ίιι.

ΝίνατΠε ιιιιιιιε ίἙιατοΙζιτιᾶτιτ Ε`ααΙαίἶιια ΗΠίε ΙιιιιιιιΙια

(:οιι8ταεο.τιο Βατιτι ΑΙδιτιι Ατιδα8ποτιιτιι αΡιίαοΡι

Ριαιιαιτι δα Κοίτα νι&οτι:ιιτι δ:δα νι&οτιο. αοτοιιιιτιι.

ΑΡοδοΙια:ι πω. ιιιίοι·ιτιτιτ τιιιδ:οτιτ:ιε , ιι: Ρτο ιιινιααιιι ν

οι·τιιιταε τιιτατ ιιΙτατιιιαοιιατ:ι Ροτταιιιιιε 3 δ: Πα αδιιτιρΙαδιιιιιιε

Ιατταιιι οικω Σα8αιτι ι€ιτιιτ αιωτιι Με Γατιά ειιιιιιι ΡΗ.

α ΓοΙΙιαιτιιδιιια :ιδιιτιΡΙατα Γ.ιταΒατιταε , δατιιιιιτι:ιτιιιιε νοΒιε οδι

τιιιιι Βοιιιιιι Μ.ιιιιιουτ ναιιααιΒιιιε αριίαοΡι , ίαττιΡατ αιιιιι

Ισ.ιιδα ιιιαιιιοτατιδι , Ιἰτιειιε ίειαιιιιδι , ταΠειοτια ΡτωαΙΡιιἱ,

!ιοτια
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ΙπουεΩ:ιτε Ρταεἱειτἱ, Ιἰετετετιιω ετιιάἰτἱοπε ὸο&ὶίΙἰιτιἰ, ειιῇι1ε

ίετπιο Με ίσαμε εοκιόίωε πω: , δε εκ σα: ἱΙΙἱιιε οπικιἰ πιεΙΙε

ὸιιΙεἰοτ Γεωρετ ΒιιεΙπιτ οτα:ἱο;8ε ςιωωνἱε εοόεω εεωΡοτε

νειτὶἱ5 Ιὶυὸἰἰε του. (Μάι κείοπετε:, ΞΡΓε ΜΗΚΗ οτ:ιτοτιππ τω:

ΟεΙΙἱεω:ι: πεεπι·εΙοεμιεπτΜ ἴΡεεἰειΙἱτετ οΡ:ὶτιεΒετ. Τεπἰο

Η ειιἰἀεπι Πω 5εΡ:επιΒτἰε ἰτιίὶτωειτιιε εποε , ίεά ΓΡἱτἱτιι

;ίοττΙοτ, εκεεε!επε ἔι Βι:ειιΙο, νἰνεπε ἰιι ΟΒτἰΙὶο Βια πω νἰὸιιεινΙ:

Ρι·είειιιΕει ε δε :ιιτιοτΞε ΓιιΞ ῇεευΙο νιιΙπετ:ιτοε ἰπτοΙετεΒἰΙὶ δο

Ιοι·ε εοπίεείτ. (ζώ ΡοίΈ Ιοι18:ι ΙἰΒετειΙἰιιπι Πιι:Ηοτιππ Ιοπεε

Ειτεεειιε νετωιπἱιιω εχετεἰτἱει~, ειιἰΒιιε Μ ΑπάεΒενειώ εΞνΞ

τω: , ειιἱ ίαπιοΓιΙΙἰπιιιε πε ηοωἰηειτἰΠἰιτιιιε εκτὶτξε ωεἔἰΡςετ,

εΒὶεειεΞΙΙὶπιε εΙατιιἰτ , εΙεδΜε ὰ Κενε:επώΙδωο Παρα ΠΜ

ωικο ἰιι Τιιι·οιπετιΠ εοπεἰΙἱο ΙΞιηθοε ίαΠε εεεΙείἰ:ε Κεε!ο>

:ιεπΠε , επιπιετιτε Ποπιἰπο , Ροιπἰίε:‹ οτάἰπετιιε εΠ. (ξιἔιω

ἰΡίε ὸἱετιἱτετεω, ἱτιπτιοοπιιε ειεεἰτιᾶιιε 8Ι:ιεΠο ΒΡἱτἰτιιε-Γειοᾶἱ,

Ιἰεετἰτπετ ΒετΕπιτοε δ: πε:ιιι·αΙἱ @πωπω πωπω ίετἰτιιτε Ρετ

επεσε νὶἔἰτι:ἰο6Ἐο ΙὶὸεΙἰτετ ΡτιιεΙεκπεαηιιε ΒιιΒεεπει:ιε , ίιιρετ

Βοτιιπι εοΠει ῇιιίὶὶτἱεε εεηίιιτει ρετεοπιιιἰτ 5 Δτ8πετιάο, οϋίεἐ

ετιιπὁο,ἰτιετεΡειτιὰο, ὸἰΠἱὸεπτἱ:ι ΡεεἱΗεεινΙτ. _ Τειπάεωφιε Ισπ

82νο εοτιίε&ιιε ίεΜο,ΡΙεπιιε όΙετιιπι Δ: @πάει εοΜείΠοιτε,

ια ΡτεεπιἱΙΤιιω ε1ἰ:,ἰτι Ποπιἰιιο τεειιἰενἰτ. ΙΠΒι·εΠιιτιιε παμε

νἱεπι ιιπἰνετίε εετηἰε , ωοτεεωςιιεΝήεωε.ιπ Ρτεείειιτἰεπε,

οτιετε ΡοτπἱΙὶεαΙἱ άεροΠτο , ἴειπέὶἰίἰῖιτιϊΒε Ν ε ο ι ε π· ι ΙιειΒἰτιιω

.ΙιιιπιἱΙἰτατεωειιε`ΓιιίεεΡἱτ , ΜοικιεΙιιιπηιιε ΡτοίεΙΤι1ε Βεειτο

Αι. ιι ι Ν ο Γε ττπϋ(Ητ; πε Πε εκοπεται:ιιε , Ρο.ιιΡει·εω ΟΙιτἰΙὶιιιπ

Ρειι1Ρετ δ: ἰΡίε ίεευ.τι1ε είΈ. Αππε ειι1Μεπι σε Μ:ιττΙ1α ΪοΙΙἰεἰτιι$

επτά οεειιΡατιιε ετ8ει ΡΙιιτἱωει, πιιτιε νετο νεΙιιτ :ιΙτετει Μ;ιι·Ια

μποτ:: εΙΙε πεεεΙΤειι·Ξιιοι τεεο€ποίεεπε , οΡτἰτικιπι Ρειττετιι

εΙεΒἰτ , ειπε που ειιι1ϊετετιιι· :ψ εο. '

(:0π1111εοάεπ1υε ετἰο.ω οτειτἰοπἰΒι1ε νείϊτΞε ττωΠτιιω Ποπιιπἰ

θε κ Π. οι ίτε1τιἱε τιοΠτἰ, νΙτὶ ΡΙε11°ιε ωἰτεΒἰΙἰε , @απο Ρτοίεδὶσ 4

εεωΡοτΙΒιιε ιποΙὶτἰε -ρτοΙἱκωπ νΞάίωιιε ττεικἰΙΤε πιειττγτἱιιιτι.

ΚεΒιιε Ρειιρετ ,. πιετὶτἱε εΠνεε , Ρο.τειιε ΠΜ , Ιειτειιε εΒειπὶε:

ει1]ι1ε ΙιοπεΓεει εοπνετίατὶο ἰτι εαΠε απ, ὸἰιπι εισ8εΙίε:ιπι Πι

εεττἰε νἰτειιτι $ετεΕπιτ : ιιΒΙ αὐτὸ ετα: τΙιεΩιιιτυε εῇιιε , ΗΠε ό:

ειοἰωιιε; ειιἱ ῇιυττα ΑροΠ:οΙιικη ίεπιετἰρἴιιτιπ εκΙιἰΒιιἰτ ΙποίΗειιπ

νϋπεπτεω,Γεη&ωι, Πεο ΡΙειεετπεω ; ευἰ ῇεῇιιπππὸο, νἰεὶἱειιι

άο , δε οτειιάο ῇιι8ἰτετ αΙΤιίεεπε, οι:επιειιΜεττο, νΙτι&ιιΓειιε

.Ι
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αιτειιιε, τ:ιτιοπειΒιιε τεππιπιτιππείεΠπε οΒΓεεμιπιτι , δε πτωτι

Βιιιι ιιτενιτετ ει:ΡΙιεεττιπε , πιιτειΒιιεπι νιτειιπ ιιιιτειιιιΙιτετ ιτι

ειιο:ινιτδεπιιτειιιιΙιπε εοπίππιιιιανιτ , Βοπιε πιειιοτει, πιεΙιο

τιιιπίππε ίετπΡετ ειπιιειειιτ οΡτιτπιι. απ: ειπτεττι εοπεπι ιιππο

Ρτιπιε ποτπιε Νονεττιπτιε πι Γεπεδιπτε Βοπτι νιττπτππι Ποτιιιπε

ειποτπιιτπε , εοπο:με ΓΡιτιτππι τεππεπε , τεττειιιι τετττε πιππ

πω.

(:εττππι :μια εοτΡπε τμοπ εοττππιΡιτπτ :ιπετειντιτ ιιπιτπειιτπ

δε πεΡτιπιιτ ιπιιο.Ριτσ.ιιο τεττεπει ίεπίππι πιπιτο. εοπιτο.πτεπι ; δε

τιεπιο πιππππεπ ίοτπε , πεε ιπίει.πε επιπε εΓεππιπε πιει νιτει

ίπΡετ τεττειπι ι πιιεδιιιιιππιιιι ποιιιε ε:ιτιτειτεπι νεπτειτιι Ρετ

νιΓεετο. ιπιίετιεοτπιτε Πει ποπτι Ρετιιιιπε δε το8δ.ττιπε, πε Ρτο

Μιε ίπππιιτιε ει.π Ποπιιπππι Ρτεεεε·, δε εοπετιι επιιδπι επ

ειπνετίειπειει οτο.τιοτιπιπ νεπτατππι ειγΡεοε οΡΡοπειτιε. Ιππι

Ρετ σ.ππιοπεττιπε, π: νειιιιτειπτιπιπ νειπιτ:ιτεε δε τιπ8:ιτπιτι ποεπιειε

Ρεπιτπε τεειπιιτιε, πε τμοπ πτιιιτετ πω: ιπΓτιι:πτππι πι , ποτειπι

Μπα: Ιενιτιιτιε. Νοε επιπι ν0τε Ρτεεπιπ ο.πιτπιιιιπε Ρτοίπεπτει,

ποπ νετιιοτππι Ρπό.Ιετ:ιαΡοίιπΙπιππε , :με πείππέειε πιιιιι Ριο

πειππτ δε «Με Ριπτιπιππι ίοΙεπτ οι:ειιε 3 επιπ ίετιΡτππι π: πε

οπιπι νετιιο οποίο τεππιτπτοε ποετιιτιοπειπ. Ι.ιιτοτι:μοεμε
Ρττείειιτιιιττι Ρτο :τιποτε ο Πει δε πιιτ:ιτιπι Ροπτιπειε ιιοποτε

πεεεΙΤ:ιτιο. ιπιπιπτετε,πε π πιιιιιίετιτιε ντιεππιτι, εμοπ :Με ,

πεπειειτ ιπ Με. Πεπι:με Ρτεεΐεπτι τοτπιο τιτπιοε νεπτοε σ.ΡΡο

τιιτε , πείπιιθ:οτπτιι ποπιιπ:ι Βτενιτετ ιιπποεπε , π: εποε! πο

Με ΓπιπΒτιτετ Ρετιπιπε , νεπτιε πενοτιιιιιπε ΡετίοΙν:ιπιπε:

δετιε ίοττε πε τοεπιι Ρτοετειπιπο.τιοιιε,τπιτεπιιπι Γειετιε ιιοε

ιππιιιιιτειπτετ οΒ ει:Ρεδτειτιοπετπ Ροπτιπαιιιε εεεΙείπε εοτιτι

με : Γεπ :μια τιπΙΙπε ει:τιτιτ εοτππι επι ιιοε πιεετετ,τι·ιειΙπι

πιω ποε επε παπι πεττιιπεπι. -

° (1 ΕΡΙΤΑΡΗΙΠΜ.

$ΑΝΩΤΙ Όειι.ιιιοι Μοιω.επτ δ. Αι.πιπι

Τττιτιίιιτ ε πιπππο νιτ τπ:τ8πτε τειιιΒιοτιιε

δειετι θετιιτππε ππιπιπιε ιιο(Ριτιππι,

Ειο:μιο ίὶπιΡιει: ,ιπιππ πείΡεέὶπε, ιιοποτιε

ΙπιΡειτιεπε, Ρπειε ιπ:ιιιπο , νετπει ετπειε.

-(:ππέτο. :Μπα πιιιιι , @με εεεΙεπιει Ρεππιτ τι

δπιιττ.ιι:ιτ νιτιιε Ρεέιπε , δε στα ποΙιε.

*"< <εεπιιιιοε δε :τα Με Ροιπ ττειιιιιιτ επιποπ

__7
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Ετ τοτἰἀεω Ρετιἱε ιιίἱΒιιε ·ΔΒΐτἱπιιἱβ
Όπλο Ιοτι8:ι τοπικ , 568 ,εΙεοτ, νἰτιειιΙει Βαση” Δ

ΑΠὶἀιιετμιε ρτεεεε, Ρτοιπετιιετε Τ)ειιωμ ὅ

(:Ιτιτιιε, ἱποτ›ε , νετωπεε ετιιεε , τεΒιιε ,ο νἰτ8ἱτιἱτατε;]ιιθ:ε , Βετο., Ρώσου νἱκἰτ, ειττωνἱτ , ΜΒετ;° ° °°

Ρείτει ὸἱεε οΒἱτιι τοτε: ε]ιιεει1εττε. ΝονεττιΒτἰε, ·

ω.Β

σ» '¦'Η ι.

ΡΙοτιιἱτ ἰτκὶυτιιε εοτΡιιε ιτιοττειΙε θετετάιιε, Μ ·· _ '

Νεε τιιἱτιιιε εχιιτιιε οΡετιιπι εειΡἱετ Ψ1ἱαΪτ11ᾶι15; '- Η :Α ° ῖ

Ηιιἰε ίιιετο.τ ΡειΠἱε τεετεατἰο ΓΡἰτἰτιιαΙΞε, 1::. ε: Με!

ΡοΡτΒαΒἱτἱε νειτΗε οιιἱΒιιε ιιτἰπιιιτ Με αΙἰπιετιτἰε.

ΕΠ Ιε8ἰτ οπο. ΙαΡΞε Ιιοπύπίετωτιε ρὶετατἱε

@τα τοετ1το ίαετὶε εΠετιτ εοτιόειπ!ει Πιο Με.
_ --συ χ

νΕ11ευε Μ ΑΟΙ$ΤΚΙ υΕθΕΚΙΙ

ΑΝοεοΛνεΝειε Ετ1εοοτ1.

1): ΜιιτύΜυ.

Ι οιιἰε φτασω ετα: ΜΑιιΒοο11ε οοεεει·ε οιια:τειτ:

Ρο1τιιΙατ οσε φωτ! εΒο όἱεετῖΪΡοΙΤε τιεεο.

1η τοτο ττιιιιπὶο ποπ ἰτινετιΙετιιτ εαπ ο

-ΠΠιιε εοπτρειτ εἰ ποωἰιιἰε ειτοιιε τεἰ. Ξ

Οιτιοεε ίειειιπάοε-ΠΒί νΞεΙΙτιιιιε εΙΤε Γεειιπάοε.

ΝιιΠιιε Μ ἰτι8εοἱο Ρειτ,τιεε Πι εΙοεΙιιἰο. <

(ΞεΠὶτ εἰ (ῖἰεετο , εεΠῖτ Μειτο, Ξυειιτιάιιε Ηοωετο.

Π: άΞε:ιπι Βτενἱτετ, νἱεἱτ εοε Ρειτἱτετ,

Ρετ €Ι.111&:ιε ωστε, Ρετ ουτε Πιο. Γε τιιΙἱτ απ”

ΝιιΠα ΠΜ ΡΙειειιἰτ τετ ΜΗ οπο: ὸεειιἱτ.

ευτατιε οτ Ηετε: νἰττιιτεω οιιοά τεοοΙετετ,

ΤτειτιίὶοΙἰτ Με Πιιὁἰιιιπ , ττειιιΙΙαΙἰτ ἰπἔεπἰιιιπ.°

ΠΠ Πε κοπο όεάΞτ ε]ιιε ίεά Με νοτο

@ΜΙΒ ῇιιὸἱεἰιιω ΡοιπΞΗειιω ίοΙὶιιπι;

Ηἰε ΡταΓιιΙ Με”, τιοΙεπε ΙΞεετ πειτε εοα&ιιε

Εί'ίεεΙτ ττιεΙἱιιε εμ:: Βετιε ειιτιάτα Ρτἰιιε.

]Εςιιει ιι1επίιιτει πιετιίὶιττιτιε οππτἱα @τα

Ι.εΜε ετειτ ΡΙαεἰὁΞε , δ: τὶΒἱὸιιε τιιτοἱάἰε.
ο Ι τ.

Αά Φωτ τταοΠνἱτ τ:ιτ1τιιε ω ειίττ1Ρειτετ.: Π - Π - τη·

Αττυο:··
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1ιιε!τετ οταΒατ , !ε!τιοα!αατ, _νἱ8!Ια!›ατ, Β

φτοτ!ειιιε Ποτια1!τιιι!ιτ , ραιτοετ!Βιτε ττ!οιύτ.Κ

ΗΞε ταττι !αιιτ!ατἰ ε!!Βτιιιο, :ατο ι!!8τιιια α.ττιατι,

5οττε εατ!ετιε !ιοτιι!τιιιτο , τι·ατι!Πε αι! Βοττι!τιιιτο.

Οττπτεε ρειτίοιτα, «μια Μου !τι τε!!άδιοιτε,

Ιτι8εττιιιετε τιιιτιια ΡΙαο&!Βιιε δε: Ιαετγτττἰα.

Νοο!!!ταε Βενἱτ, τιεε ρ!ε!:τε α Βετττ!ο οιι!εν!τ, > #

Ταπι 8εττι!τ δε Ρ!οτατ, φωτο Βοτια εοττιττιεπ10τατ;

Ιτι ειιττάτια Με τιονα. πιστα ετΙτ !ίὶα Βτιτατιτι!ε:

Οιιοε νἰνειιε τετιιι!τ , εποε αΙιι1τ,ε!οειιττ.

Ρτει:ε!ριιε Κετ!οιιιε ρτορττ! ειτε ττιοττε Ραετοιιἰ

Ε!! νε!ιιτ αεἔτα ταεετια,ία&αφε ττιιιτα ταεετιε.

ατεΜ Με εοοΕΜ.

Αιιιιοι›τ τω ε!οδττ!ιιαε !ιιεε ρετἱτα

Ετι!τιαίτ ιτιιιοε!ο , Γειτίιι τοεειιτιε!α Ρτοίιιιτε!ο.

Νατιιε ετατ οιιοτιιπι ε!εειια.ε:ιετ!τ!τ Ατιτ!ε8ανοτιιττι,

ν Ρο!! Κεε!οτιιιττι τιιτοἱε δε ε!ετο Ρτεείιι!τ ιιτΒ!ε.

Ποτε Ρτι.ιε!!ο ν!ιιίτ ειπα: Ρτοίιιοτ , ΡΙιιτ!τιτα τ!!κἱτ,

Οεεἱὸἰτ ατιτἰΠεε: ίαε!τ !ιοε οεεα!!ο ττ!!τεε.

5εε! ίιιεειιττατ ε! Πειτε δε ίοε!ετ τεαιι!εί.

νειεεετε τιινΑεεοΝιε ιιιεοοΝΕΝετε

.Αιεοπτοι».εοιπ1.

. Πε ΜτιτύωΙο.

Ετ!τ!ιε!!τ !τι8ετιἰιιτιι ίαΡ!ετιτεττι , Ιἱο8ι!α ι!!Γεττιττο,

Μετιε ττιετττοτεττι , ν!8!!ετιι ίο!!!ε!τιιτ!ο 8τεε!ε,

/Εταε !οια8α ίεοετο, !ιιειιικ!ιττττ 8τατἰα οιοτἰε,

Οττ!ο Ροιπ!Ηεεττι , τε!ΗΒιοαι.ιε ίαετιιττι.

5οοτἰεταε Ρατει1ττι Με , ττιιιοι5εετιτ!α ΙατΒιιιτι

ΡαιιΡετἰΒιιε , τε6τιιιτι τε8ιι!α ΞιιΓΗτία.

Ηἰε Βαίἰε Εεε!είἱα: Ροτιε!ιιε ροτταΒατ , δΕ ἰἀεττι

Μαιιίτιετιιι!ιοε Με , δε ίετιτατε κα·
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τυι:οΝ ια :οΜι·ιια ΑΝοεοανιΝαια

α δ Βαδίτιδδιιι αιαι:αιειιι δ:ιιιοιιαειιοα

νιιιδο:ιδειαιεα.

Μακάι:: ακυι·υεψτιωκβδω ιιι ακυκα/ιεα·ια ΡιπέσεΜεπιβ ό· Μ

αδ: Λκάέα·υηδ αδ :αδεια σα·ποδια άφεδάπιε.

Πι.εο `Ι)ει 8ταιια Αιιδε,τιανοτιιιιι εοδιεαδ:Αατιωδιι- Λιμιδιιαδ

δια :οιιιιιιιια ειδα διιε&ιΠιιιια ιδιοι , Βιιδι:ιδε εοτιιιιι

Μαιο: παπι (ιοι= α ι: ι οιια. @σετ α ι ι:ο ΑΒΒατι δ: ιιιιινετια:

:οτιδτεΒατιοιιι νιιιδο:ιιιειιίια τιιοτιαιιετιι ιαΙδτετιι.

(ξιο:ιειιί:ιιιιιδιιε ιιοιιιιιιεα εα :μια ιιι ιιο: τιιδιιδο Ροιιιδειι:

Πεο οιιετιιιιτ , τιοιι δεδετιι εδώ :οτιτι·ιιιατι δε Ρταίειιτι διδ

ιιετε ι ίεδ 8αδδετε ει: ιιδειι τεδδιτιοιιε. Ρ:εδδιιιιτ ειιιιιι ίδο

:τεατοτι τετιιΡοταιια,δτ αδ ιΡιο τε:ιΡιαιιι ίετιιΡι:ετιια.Ηαε ι8ι

τδτ :οιιιιδετατιοιιε οιιετιιιιιια Ραττι δ: ?Πιο δ: δΡιτιι:ιιι-ιατιδιο,

δαιιδια δ: Ιιιδινιδιια Ττιιιιταιι, ιιιιι ι)εο , δ: νοδια, νειιτιί

ειδε ιδ::εΠοτιδδα ιδτε ΡετΡετιιο Ροιιιδειιδαα αδδαα οιιιιιεα

δ: Ριι:ατιοιιεα ιιιινιι Μεδιιαιια: α ιιιιιτο :ινιτα:ια ΑιιδεΒανιι:

ιιιδιιε αδ τιιΡειτι (δατι:ια:ειιιετιι. Αδ ιδΡΡΙειιιετιιδιιι νιδιδα,

δ: νειιιιιια, δ: αΙιατιιιτι ιιε:ειιιια:δτιι :εΙΙα: νειιτα: δδα: Αιιδε

€ανια ιιι ιιοιιοτε δαιιδιιε δ: Ιτιδινιδιια Ττιτιιτατια δια ει:

(δοτιιιιτδιιιιδα ιταδιιε δ: Ρταε:ιΡιιιιιια δ: ιιι ειίδειιι αδιιια τιετιιο

δειτι:εΡα Ριι:ατε Ρτιειδιιια: αδίδιιε νειιτα Ιι:ειιιια δ: νοΙδιι

ιατε. δεδ Πτι: ιιι κα" Ροτειιατε ιιιιεαταε δ::ιδιειαε. Εο

δ:ιιιιδειτι τειιοτε ιιι δε Ριι:ιδδα ιιιιι ιι›ι :αΡιετιτιιτ τιιειιοτεα ιιι

:οτιδιαιιιιιιι θειιεταιε ιταττιιαδα ειιιιδετιι :ειδε ιδιιι:ιειιτετ

ειιεατιτδτι τειιιιδι νετὸ αδ :ετετοα δίδα εοτδιιιδειιι ιταττδιιι

δ:Ριιτειπδτ. νοα αδιεπι νειιι·ιδδε ιδ::ειΤοτεα ιιι ΡετΡετιιιιιιι

Ροιι οιιιιιια ιιοιιτοα Αιιτιινετιατια ιιοιιτα ι:αιιι ιιι Αιιδειιανειιιι

:εΙΙα, διιιιιιι ιιι νιιιδο:ιτιετιιι ιιιοιιαιιετιο ια:ιετια δευτ δε.

ι:ιιιδα ΑΒΒατιιιτι νειιτοτιιιιι ια:ιτια. Ε: ιιι ιΡιια ΑιιιιινετΕιτιια

ιιαδειιιτ :στα Ποιι€τεΒατιο νιιιδο:ιιιειιιια δε τεδιιιι ΡιΓ:ατιο

δια ειδίδεττι Ριδαιιτιατιι (3ειιει·αιειιι. Ρτατετεα τιιιιιδαιιι

Ρδι.οοΝια :οιιιιιια ειδ ιιι ΜοιιαΙιετιο νειιτο Α11δ:ἔιινἱ5
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ΓεΡιιιτιιε ιαεετ, νειιτο ΓιιιπΡτιι ταιειπ Γαειετιε , Η ποπ ιπειιο

ι·ειπ, διιαιιε ειι τιιπιιαα Ηει.ιιτ. ()εποιπαπιιεπΓιε εοπαιτιε,διιι

ιπ Μοπαιιετιο δε εδω.. ΓεΡιιιτιιε είι:. ΑππινετΓατια διιοειιιε

Ρα.ττιιιπ ποίιτοι·ιππ δειπαττιιπι ποίιτατιιπι Γαειετιε. Ετ ιιτ ιια:ε

ΕιεειποΓνπα ποΓιτα_Γιπε ειιιιιΓειιιε τετταδιατιοπε ιιινιοιαιιιιιε

οιππι τειπΡοιε ιπαπεατη, πειιιιι ποΓιτιε εαιπ ιιιτπιανιιπιιε.

Αειιιτπ Τιιτοπιιε ιπΤιιττε εοιπιτιε αππο ιπεατπατιοπιε

Ποιπιπιεα: Μ ΟΧΧΙΙΙΙ. Ιπδιέι. Π. νιι. Και. Πεεειπιπιε

Ετ ιιιτετιιιετιιπτ ιΡΓε πιω εοιπεε. ΑιιΕΜΜιιι0ιε εοιπι

απ. Οοιι=ιιιοιιε ιπαιοτ ιιιιιιε εοτιιπι. Οοιι=ιιιοιιε αι:

.ιι:ιε νιπδοειιιεπιιε. ΡΑ ο .ι πιω _Αιετιει. δι ν Δι ιι ι επι Ρτιοι:

νιιια ι)ει. Ρετ ιι ο ιι ι ι. ι. ιι αιιιαατιιΓα Μετα - Ειδιαιδι δε

Αι.ο.ιιιιιιε ΡτιοτιιΤα. Κ.ιοιιι.ιιιε δε Βαι€επτιαεο; δε δε

Με άπο, Ο.ΑΝιι.ο δε θ12ιενιιειιιε ι)ειΡιιετ. Οιιιι.ι.ιει.

.και δε ΡαιΙΒ.ναιιτ. Οιιιινωιιιτ δε Ττοεα. Οοιι=ιιιοιιττ

πω. Οατιιιι. Ρ.ετιιιιε δε Μοπτε δεΓιιεττι. Αο.ιιι Νιι

ττιτιιι8.

δ~

ΕΡΙ5ΤΟΙ.Α δ. νΙΕΝΝΕΝ5Ι5 ΑιετΣι-ιΙΕΡΙ50ΟΡΙ,

αδ Αιισετιειιιπ ΟΓιιεπΓειπ εΡιΓεοΡιιιπ.

Οι· είπω ειδυαίαιίέω κΗΠψί24.ι' αδ ωπεί!ιωπ νοών ασεπ/ιιτ,

ευρε/ίπτιμε απ' δώσω κιμιβσίιωεω.

.ι)ει ματια οιιιωπ εΡιΓεοΡο δ. νιεππεπιιε εεειεδειε

ιιιιπιίιετ ιπδιεπιιε Γιιιιιτειπ.

Ροιι ΒειιιεεπΓε εοπειιιιιιπ ιιιιι ατειιιεΡιΓεοΡιιε ι.ιι€διι

πεπιια αδνετΓιιιπ πιε ,· ιΚενετεπδε Ρατει· , ταπτα ιιπΡιετατε

ιπαιι8ιιατπε εΓι: , αδ ι)οιπιπιιιιι ΡαΡαιπ ιιιιιπιιιιετ νε

πιεπε , πονιιιιιπε οιιτιπιιειαιπ ιιτ εαιιΓα ιπεα απτε νε

πω” Ρτα:Γεπτιαιπ διΓειιιιιι. ιιπε εαποπιεο τετπ·ιιπαι·ετιιτ.

δΡεταΒαπι επιιπ , ιιτ διιοδ ιδιοι· δει›αεεΙιαπτιε ΡτεεειΡι

τανετατ, νειιταε διΓετετιοπιε πιαπΓιιετιιδο αδ τποδιιπι δεοτδι

πειπ τεδιιεετετ, δε ΡετΓοπα ιπεα αι: αετιιιιιιε ιπαιιτιοΓε νειιατα,

αΡιιδ νοε νει ειιιπ ιιιιιιιια τειιιιιεπι ιιινεπιτετ. δεδδιιπι

Γιι.<τιο ατιπα ιεττεα, νιδεοτ τιιιιιι ιπειδιιΤε ιπ ατειιτπ εετειιιιι:

ιιιτεταε επιιπ ιπαεπιτιιδιιιιε πω. ΓιιΓεεΡι τεττιιαιιιτει πιε ποπ
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ἱανἰεαατε5, Γεδ Ρσ:Ξαε ατεεα:εε, α: ἰαΪτα :Ιαἰαααε αεΒδοιται

δω στααἰ σ:::ιίὶσαε ίαΒΙει:τι, επτα νἰεααεαίετα Ρτσνἰα:ἱτιια

τα:ετ ασίαατα Ιει:1αεσε ειδ τετασ:ἰίΙἱταδε Ι.αεδααεαΠε μοντα

εἰπ μια:: νεαἰατα ασα ῇαδἱ:ατὶ α: αΡΡατε:; Γεδ Ι:ετατα :τα

:ἰἱὶΒἱ. ΠΠ: ταἰαἰ :σα:τα α::αία:στεε ατεσε :σαΗἰἔ:αε ἰαδἰ:ὶ

:ατ. δ: ::δνετίαε :σε δασε ααα: Ρεαἱ:αε ἰἔαστσ δ:ίεαίἰσαἱε

5αβεστ :ιτατα.:σττἰΡετε. Ι): ααατετσίσ δασ:1αε τ.›σεττ. :εδώτα

ΡσΡα1σ ααα: ί:τιασ ασα δ: , δαστατα εκιααα:ι:ισ Ιι:ε: ατα

σα: (Μετα Π: , δ: Μαρια τααΙ:στατα δὶετατα ίσΙετααἰ:ο.

:ετα τε:1αίτει: , ἱα εκτετατε :αταεα ΒαΙΒαε τααΙ:σ ταἰΙα δἰΠἄ:ἱ

Ποτ εκατ. Ρτ:::ετεα Ια ασταια στααἰαια δείεέτα :ατα :δασ

αἰ:ε δ: ενετατεΙΞ:ε αΒίσΙνὶ δεΒεεαα δ: :ιαδΙτε , πω: τα

τυπάεπιωι·υέτ, π:: σε:: τι· ευκάεππωύο . τατίαε ω.: ασναε δ:

_ίὶα8ιιΙα:ἰε τασδαε Ρατ8ει:ισαιε ἱαεετἱτατ, δ: δ τω:: :δασώ

Βαε Ρεαἰ:αε αΙἰ:ααε , α: δακτ.ατι ί:1Ιἰ:ε: τεΙὶΒἰσΓσεδ: Γειαέτσε

:Ρτί:σΡσε, ααστατα ταταστ Ρ=ιτ5 δε νἰεααεαΙιε ε::Ιεί`ιω Γαί

ίτα8ααεἰε εκτΠ:ειτ. Μ:ιαεα:σ ἱ8ἰ:ατ , Ρετ:: , δασααιαι δε

τ:ΙἰΒἱσαε δ: ί.ιαδα:.ι:: στααἰατα δε:εταετε τω:: ταεατα, ίεδ

ααα: :εια:αια δια ίσα:: Γ:τα:α:ατ τεαεε δ: :στδα, δ: δω ΓσΙαε

ασνἱ: :Ιω δια: εταε. ΜαΙ:ἰ εαἱατ ἱα ε::Ιείὶα Πεὶ ί-Ρε:τε

:εααε τεια:ατα ἰα νείαταεα:α σνἰαια νεαἰαα:,Γεδ :εΠἰαισαἰσ

ΙΡΠαε 1εία :Με τ:ΡτσΒ:ιατατ , δασαἱδαπ Ξα:αε :ααα ατα::

ΙαΡἱ ταΡει:εε. Ια ντεαα:αα :1ασααε Ρτσνἰα:ἰο. :ατα ασα Πα:

:τα :τω εΡἰί-:σΡἰ ααΜτα τεΙατΙσαἰ$ ἱαδα:ἰ , δασ.Π:ετ ε:: :τἰΒαε

νεΙ :ιαἰαααε ειδ ΡιιτΡειασα:τα ταετιαι ειΓίαατετε ν:δεειτα Ρτστ

(τα ἱἔαστσ : δ: :ατα εστατα δαἰδαα1 ειδν:τίααι ατε Γ:τἰΡ:ἱε (αἱ:

Πσιαἱααιτι ΡειΡ:ιτα δ: ε::Ιείἱαια απατα ΓσΙΙΞ:ανετἰα:, α: :σε

ίαΜτσ Ρο.τ:ίε πιεσε δείεαίστεε δ: Ρετίσα:: απ:: Ρατα:ιτστεε

ε%:αιτα , ταρω νἱτεε αατα:ιαιιε τοτε ἱα:εΠἰ8σ. ΙΡΟ. ε:ἰατα

:αΡἰ:αΙααἱαἰΙ εκΡτεΙΤααπ, :ααα δ::ετταἱαα:ατα αειΒεα:αι, :1αΙδ

:ετ:αια, :1αΞδ ΓΡε:ἰαΙε σ:αΙἰε ατ:ἰε σΓτεαδιια: , :ατα ΡτιΠϊατδ:

ὶαδΞΗῖαἰ:ε δτ:ει:ατ δε ε::ΙτιΠ:ιτατα νεαδαἰσαε, δε ααταααδτται

:στΡστἱε ταεἱ , δε Ρετῇατἰσ ααΠ:ατα ταεσταια, δε :Με Ραδ

ταἱΙΤ.ι δ: ιαεατἰ:α, δ:::.ιΙΠΗ:ει:τσαε ατσαε:ετ:? ασααε τα:: σαι

αἰ:ι ιται8ἰε σδἰαια δ: ίἱτααΙ::ι:εαι παταΙστιαα ίἱ8αἱτἱ:δα:, :ματι

εδἰ:αῇαε :αασαἰ:ἱ δ:Ιεἔἰ:ἰιαἰ εκειταἱαἰε ίσττα:ιτα δειασαΡ:ττα:Ξ

α: :ατα ταειΡἱε ειδ σιαατει ἰταΡατα:α8 Παπ, ασα δἱ:ἰτατ ααα:

ε::Ιείἱειε νεαδἰδετἰτα; δ: :ατα ἰα:σα:ἰαεα:ἰει :στΡστΞε ιααΙτί
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ίοτιπιε Πι , ειιιιιε ιιιετιπι ιπεοπιιπεπιιεε ι·ειιε ; ειιιπ ετιιιπι

ιπιιιιοε πειΒεο.ιπ πιιΙιεεε , παω νει οιιαΙιτει: ω ρειετ:ιπάιιιπ

εοιπΡιιΙετιιπ : δ: ειιπι Βεριιιε·ποΒιπιπι ππε ειιΙΡει δ: ποια

όεισοπετε Ιιεεειτ, ειιι:ιπιιο δε οιι:ιΙιτετ δεοιιετπ Ιιειισιτιιτπ άφο

ιιιει·ιπι ι διπιοπετιιτιιιε ειππ ποπ πω, πεε ιιιετιπι υπηιιο.ιπ,

οιι:ιπειο νει οιι:ιιιτει· νει ειιιπ οιιιΒιιε πιοπετιιιπ Βιιιιίιεεινετιπι.

φυσά π τοτειπι νιτσ.ιπ ιπεειιπ πο ιπειιπτε ειπε εοπιιιίε δ;

ιπειειΉπιτε ω πιιιιιιιποόι Ριιι€ειτιοπιε όιΗιειιΙτατε εοπεΙιιιιι

είε; ε8ο φαμε ενειπ8εΙιεει νοε οπιπεε σ.ΙΙοοιιοτ Γεπτεπτιει,

@ιι Ηπε Ρεεεειτο επ νείιι·ιιιπ, Ρτιπιιιειπ πιε ι:ιιιιάεπι ιπιττειτ.

_ · Νιιπε ιΒιιιιι· νειιιτ ιποΒειιιεπε δ: εοπτειπΡτοι Ρωτεερτοπιπι

Βοπιιπι παρει: νιιεΙιειειιιιι νεπιτε ι·ειιιΒιο, οιιοπιειι·π 6 οιππιει

Πιο οπο: Ραεόιχιτπιιε εΙΤεπτ Ροι·τεΒιιιιι πιιιιι , πωπω τοπιεπ

πιω ποε ιεπιποτε τπιιΙτιΡΙιειιετ Μισο ω το: οι τ:ιπποε Πιπι

Ρτιιε ποπ ίιιιιιειι , πεε νεΠε Ρεπιιιιε όεοεο , πι ι·ειιιιιιιιιπ

ιοειιιι·.ε εοιπειιιιι Βιιιειιιιε. Οιππιε οιιιΡΡε οοεσιιειιτια Ροιιι

πιο άεΒετ εΙΤε ., δε !οεο δε ι°επιροιτι εοπ8ι·ιιεπε : πιο Με

ιτ:ιοιιε 8τανειιπιπιειιε νοεεπι ιιΡΡεΙΙειιιοπ-ιιπι ειιιιιισεο , ό:

πε (μια εοπτιο. πιε ίιιιιιι:ιτιε εκ πειτε Βοιπιπι μμε Μπι· ιπ

τει·ιιιεο. (ξιοιι Η ικα ειΡιι‹ι νοε Ιοειιιπ ποπ ιιιιΒιιετιπε, πιο

απο ίειο οιιιει Ριι€πειΒιτ πιο πιε εοπττα νοε Μι ςοη[ςιςΠ

το. νειιτει , δ: ιπ εοπίΡεθειι παπι ιιιιιιειε να» @πιο πιει

Ρι·ειεειΡιεεε Με εοπνιιιεετ. Μιιπειιιε ειιιιιπ πιο τ:ιεεπτε επι

ΒΜ1.η.μ ιπειΒιτ “μια εετεΙΕι είι ιπιοιιιτειε άε ΒιιΒιιοπε ὰ ίεπιοτιοιιε

ιιιάιειΒιιε,οιιι νιειεικιπτιιι· ιε8ει·ε Ροπιιιιιιπ. ΕΒο νει·ο απ

ποπ ίιιετο επιιεοΡιιε , ει·ο επιπεπ :πατώ εεεΙειι:ε Επι-

ιπιΙιε δ: οΒεάιεπε ΗΙιιιε , δ: ιεεάειιπτι ιπιιιιιιε τεπεΒι·ιε δ:

ιιπξςιιιιιιε πιιιιιε τπιιπόι οεειειετιιτ ιπ όοιπο Β. Χοπ νιω

πιο ιΞειπ:ιι:ιιε , οι :ιεεεπίέι Ιιιεειπει εοπ·ιεά:ιπιιιε ιιτπιιιτει δ:

εριιΙεπιιιτ ΡοΓτ ΡειιιΙιιιιιπι Ρετ Πει πιιίει·ιεοτειιειπι :κι ε:ιεεπι

ιτεειε εοπνινιιιιπ ιπιι·ειιιιιι.
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8: ίτατι·ιιιιι Μιιιοι·ϊω·ιιοτι:ιίιοιιι κι ίιιιτττε

(ΜΒ: Βιισ:ιιβε.

 
 

Νε [και/Με Μ”ιέππω ω” «Μ έβηιόιιππ

Κειιτεε (ΞπΡἰπιιΙὶ Μαιοτιε-ιιιοπιιίιοι·ιΞ δ: :οιιιιιιι ΙιιιιιιΞΙίι απ· πι·

ωωιω Παει· θ. ειιΙε6Ηε 51ϋε (Με δι ίτε.ι:ιιΒιιε εειΡιτιιΠ 'Μ' η”

Ο:ΙΙιι: Βτίοιιίιειὲ ι·ς8ιιΙ:ιτίε οΒίετνο.ιιτία ττειιιιιι:ε ιιι.ιίιιιιιιιιι ά::

εΙἱιιιιτε.

ι Βίοι: ἰτι εειιιιιι·ιι ειόειιιΜτίοιιε τεταιιι , :μια :αι τιτἰΙἰτατειιι δ:

ιιιεειιε εεεΙείἱιε ίΡοέιειιιτ , ἰτκὶείεΕΪο ιιοε ι:οιινει·ιιτ Πιιιιιο Ιε

Βοι·αι·ει πο. ιιιιιιΙοιιιιι·ιιιε ειπα. οι @Με ίιιιιτ ιιὸιιιιἰίἰια, πε αιι

_ ;ω1ιω ιΠωιιι άΙΙιιΡΞόειιιιιι , ίου ιιι:ΒΙΙ8:ιιτετ ωπιιωιιιω.

κατ, άὶ|ἱἔειιτἱοτἰ ιιοε εισαι οΒίετν:ιιιτιει νιΒΞΙειτο. Ρτοιιιόε

Πειιιιειιόιιιιι ειπαμε: Ρτεείειιτἱε ραἰςἰιιιιΙα ειιι&οτιτ:ιτε Ειιιεισιιάιιπι

ιἰεετενἱιιιιιε, 9ιιειτοιιιιε ιιιιινετΓο. (μια £ιωιωω νε:Πται οβο

ὸἰειιιἱα ι::ιιιι ἰιι τιιείιιιιι·ο , ειιιιιιιι κι οιιιΔιιιετιώ , Γεω :Με

ιεὁΙιἱΒΞ:ἱοιιιΒιιε°, να! ΡοΙΤεΓίὶοιιιΒιιε , ΞπΡτωΩιι:ἰ.ιπιιιτι ροΓΠ

ιΙοτ, απ: ἰιι ίιιτιιτιιιιι ροτει·ιτ ωφεω , ςίάειιι οΒεόιετιιιι:

Ρει·ρετιιο @το ἱιινἰοΙιιΒἰΙἰιετ :οιιίετιιειιτιιτ. Ιιιατόιεοπτω

οπιτιἱιιιοὸιε :ισ ΡτοΙιἱΒειιτεε ω: ΊιιἱΠἰΒετ Ρι·ιοτιιιιι νεΙ (εκτέ

.Π:ιτιιιιι όσ ΡιεΙἰΒειιἰε εκιιαπω τεΒιιε ιιιιἰρΡἱειτιι ειΒΓε111€ αι

ΡἰιιιΙἰ ιιοίὶτἰ8ειιοίὶι°ιι Ρει·πιιίίιοπο ώίΕι·:ιιιοτε ρι·πίιιτιιει: , Με

ὶιιΒειὁἱαι·ε , Μι· ςιιοΙἰΒα ἰιι€ειιἱο :ιΙιειιιιτε , να! ρτιοι·ιιτιιε

ιιίὶΒιιε :ιΡΡΗ€πτ€. @αι σε δι νοΒἰε ρτα:ίειιιιΒιιε :ιτςιιο Πιπι

ω ἰτι·εΪτειΒ:ιΒἱΙΙιοτ οΜετνετιιτ , Ειιιιιιε ι:ειττιιΙα ΓέτιΡτο ω”

πιατα Πιιόιιιιιιιιε, ιιο[τι·ιειιιε 6€ιιιι ιιιιΡιοΠιοπο ιιιιιιιιτιιιιι νο

ω. ω ιιιοιι.ιιιιειιιιιιιι σ:ι.ιιίιιιιικιιόιιιιι ειιιο.νιιιιιιε. νει1ι:ιε.

·

ιζ...Δ .Ι ι· .#-·.'.Μ..:-:ι.·Β

·

Α
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-η· ο ιιιιιειιτι.::ιπει:

ιπιινιι.εειπινι εοιωπι οποτε

Βτιταππιπ,πε ίιιππατιοπε Βιιιι:εετιπε Μοπαίιετιι.

Οτπιπιε ΟΜετ::ιεηίιε πιπι:τεεπ ΝαππετεπΓ.

Ποπιαπι Γιι:Ριπε εοπτιππιτ, π: :μοπ :ι ποιιιιιιιπε να::

- τε:τοα€ιιε τεττιΡοτιιιπε Βεπε 8επιιιιι πια εοπιιατ , ι Γεπίπ

πιοιτ:πιππι ιιπιπι δε πιεττιοτια :ματιεοειπε τταιιιιτ α:: ιαπιτπτ,

πιπ ιπτετατιιτπ πωπω :απο αε ριωι:ια εοττιπιεππαιιοπε

εοπιπιεππετπτ: ΕΒο Οοπ.ιιιιιε , Λεπτα ι εοπιιτιε Μπαμ::

Βτιτα.τιποτππι ππι:,ιππππι ίοτε μπι 1°ατιιε ας εοττιπιοπιιιιι, πι:

πποπ,ιπναπτε Πεο,εοτπε ΡτοΡοπιι εοιιΓπιιιτιιατε , Ρτα:(επτιε

ιιιετπιστατιπια: Πγιο ροπετιτατιε Ραππαπι ποτιτια:. "Ππππττι

επ :μοπ ε80δΕΕκπαιποαππι5 πιατετ πιεα Ρτο ίαΙπτε απι

πιατππι ποίιτατππι δε οπιπιππι Ρατετιτππι τιοιιτοτππι πω.

παπι με Βπιειππ νοεατιιτ :επιιιεατε ίια:πιιιιιια : απ Ρτο

Ρτια πεεΙι8επτια , δε τμοτπιππαιπ ππιίιτο πεεεΡτι εοιιΜιο,

εατΡιππι οΡπε , π: πειιπιπιπε , απ επε:ίιπιπ πι:με ποπ πιππ

πιω: ιπιπιο πιπΙτα , :με ιιαιιιτατοτιιιπε Ρταεπιδιιε αΙιΒατια:

Ρτιπε πεπεταιιιπε, Γπιιτται:ιιιιπε. νεπιεπε ιειτπτ οιιπι πεπι

τιοτιιε :ματια αΡππ Βτιταππιαιιι ποπιππε Βεαπιιιιιιπι αΒιιαε

(Παταναιιιε, απ επιπει αΒιιατιαπι Βπ2επίε εοεποιιιππι ΓΡε:.`τατ,

εοπίιπεταπε επιππειιι ιοεπιπ ποπ πατα Ρτοπιιιιιοπεπι, :μαπι

ιεεεταπιιιε,εοπιιτπ&πιπδεαεπιπεατπιπι Γεπ Ρεπε πείοΙα:πιιιι

πιΡταιιιοππιπ νειιεττιεπτετ ποιπιτ,)δε πιε :μπι Ρετιιππιπ δε

· πιετιπαεεπι απΡ:ετιιιιτπιε ιπετεΡατιοπιιιπε τεπατ8πεπε, αΒιιατι

αε ιταττιιοπε επι ιιιιπεπι τποταΒαπτπτ, πι: Ιοεππι τειιπ:με

τειιτ , δ: αΡιιπ (]ΙατατπναΙΙειιι πιιπε απνεπετ:ιπτ , :πιω τεπιτε

ιεπιπατεπτ, ιπιΡετανιτ. (ξιοπ πιο αππιεπε νεΙιειπεπτετ πω:

πωπω , ίιπιπΙ:με νετεεπππια ιιιαι:ιιτια τεΡΙετπε ιπ οπιιιι

πιοπιε πετιΡτοιιιιιιιι, δε πιε πειιιεεΡωαΒιιατιαπι αεπιπεατιι

τππι, α:: πιπΙτα ιιοπα ειπεπι Ιατειτπτππι , ιπ Ρτεπι:ίιι αισιιατιε

(Πατα:ναιιεπιιε πιπιτατπτπ:με αΙιατπτπ Ρετίοπατππι Ρταείειιτια

Ρτοπιιιι) δειιιίπιαπι πο· 6:ιέετΜ, :μαιιι ιπ ΡτιπειΡιο αΡππ Βτι

ταππιαπι απνεπτπεβιατενΜεπΠπτπ πιοπαειιοτπιπ Μσετε πε

πω;Μ! Ροιιεα πωπω:: , δε :μιπ8επτοε πιιιιιοπιιππε



ΒΡϊδΤ0_ΈλΧΗΜ-.° '

ΓοΜοε , εποε Μ τεἀἰτἱΒιιε ΝειττωετεοΠε £οτΙ τειιὁἱιι Ρτεετἱἱέὶω

@τω ο.τιπωιτϋτι τεάοεοοοε ρτοττΜεταπι , όοιιεε οττιιιἱει

εετἰἱίὶεἰα εοπΓιιωτικιτευτατ , δ: τιιήιιίωοάζεεπίιι @απο εΡω

που ἱιιὸἰΒετε ενἰὰεπτετ εο8οοίεετετι:.τ ,τεὸὸἰὸἰ, δ: άσσο σοτέ

Με εμε:: _ρτἰιτε ε|ε·άεταττι, ἱΡΓειττι νἰὸεΙἰεετ Βιιιεἱ ἱττΓαΙαττμ δεσ.

νετιιτιπ Η ειτε οποτε; ειιτ Ιιοε ίεειιτιόιιιτι ΡτΜΙεΒἰΔω μια _
Ρτἰττιιιπι τω» , ποίϊ:τσημο @Πο νο!ι1ἰπκ15 το τω πιο ο

Ειοε €ωτιε το8ειτιτ οι Ξ.τττετεείΐιοττε Ε τ, Μ εκ ο τι ιι ο τ ε @ΜΕ

ε πιο: :πατώΜε, 8τε. Ηιι5τιε ὁοιπιτἰοιιἰε τεΠεε ίιττιτ , Κο1·,ω.

»τω νεττεταΒἰΙἰ5 νεοετειιΠε ερΕίεοριιε, Α τ. Λ πι” Κεάοπεη

55 εοΠεοΡιτε , 1ο Η Α τι τι ε ε ΜπεΙονἱετιίὶε ερἰίεοριιε, Η“μ”

Νεπιπετετιθε εΡἰΓεοΡιτε , ΚΔ οι”. τι” - Κεάοπετιώτ τιτςΗἱτἰω

εστω:: , Κο τι ε τε·τιιε Οι τ Μακ έωστάειιε Νε.ιππετεπΠε;

Ρ ε τ ει” τω” εἱιιίἑἱειττ εοεοσΒἰἰ , _ΑΝ ο κ ε .ι ε Μοοειετιιιε,

ΡΑο τω 11.5 ΡτοεΡοΓπω εοπιί:1ε, δια τ. τ. ε τ, »με 5.Α.Ιἱ›ἱιψ

'

επετοτΑ Αι1εωε_ΒτΕεεΝεπε εοΜι·τιεε.ε

α ΡοΠεει ΜατεἰεὶειεεοΠε ίποέὶἰπτοιπἱειΙἰε·

π! θτιιιίτὶὸιιτπ Οειττιοτεείαπ εΡἰξεοΡιιττι.

22! πω: βουτάω:: :κωπώστ τϊΙαΪετιΞ-»ισ›ω#ετἰΞ σκεψ-βιτί

λ ΟτιπσκἰΜ .9.6'απί!εβ ε

ΑΓΗΠιτ10 |Βοιπἱτιο δε ρ:ιττΙ Ο. ΒεἰΒΐΓατἰα ΟιτροτειπΙΙ

εΡἰἴεοΡσδτ ΜΜΜ: Κοττωινε εεεΙείῖοε Ιε8ειτο Α. Ματ-

ε1πωεωΠε οιοικιετω εοιπΞτἶε· 'Ε. το:ιτετ ΒὸεΙἰιιτο ιι·ιιιτι1ιε
-οτατΙοπιτπτ. - ' α ν “ Ι ° Δ

Ρετνετ1ἱτ :κτ Ποτ , μετά εειϊοπἱεἱ· δ: Ο:ιτάΙε6 @εἰ

πατιω (τε άοοο ε!εεττιοίγοτε άε ΡτειιιεἔινἱΙΙττ ,· οποτε νε

Πεωωτε5 ΓεἰΙἱεετ εοπιεε δε' τω” ττοθετ δε @το ΜΔ5οτἰε

πιοιωίτετἰἱ τττοπ:.εΜε άετΗιπω, εειΙοττττιΞεπτιιτ. Όποτε Μενε

τἰτ πίττα Ρατεττιίω.ε Μ.οε εειὶτιιτιπἰειω ἱττ Ρτεείεοτἱτι ποίτττι ,.

_ειιτι·ι- ΜΜΜ Μ· ΓεεειιΙο ει8ε1°ετττ, Πε νεοτἱΙετεω 8ε οττισττιο·

.ε!εθοΜιω εΠΞ: , τι: τιιιΙΙετεωιε ίἱιΡετ Άσε Ρτ2Ϊε1τἱ ιτιοικιεΙιτ

_Στιομ›ἱετο.τἰ ς!εοετιπτ. (199ΡΡε ε1τιΞε εεποπΞεὶ ΠΠ ιποοΞε εοτειιτι

ΡοΙὶτἰε δε ΡΙιιτἱΒιιε Ιεἔἱτἱιττἰε τε!ΗΒιιε Κατω ετι1ετε!επ1 τεσπα

εΕπξεείωε1τηττοτίιιε οιιἰεεε εβαιόίετει1τ. _ τισεἰτεε. νότα

- Κ τ.



-)τε ~ ΜτεοειππΝεπ
δωδΗτατϊε Ρο.τετιύωεω οποιο , τα: ώρα· Μο: @οι έΗ&οο

ΜᾶΪ0τἰε-π1011αίὶ€τἱἱ ωστιο.€Ι1οε ιιΙικτὶιιε ιιΙΙοπιοάο ίω8:ι:Ξ.

Ρετωἰττιι:ἰε. καιω.

  

Ο ο ο ε μ; ο ο ε Μ

`ΉςΙ)ΤΒεοΒςΙάοιπ' οοπήωφ ΒΙείου[επι

ν Π πτ8·πασπ2έ.

ΩΆϋίδωο'ίιιο ΛΒΙοξσοΕσωτ 6οπιἰτἰ Α. Ματ£ἱπἱα£€οίἱ9

ωοωωω πι:ιτ6τω:- ὸἰΙεθεἐτπιἱε :ι6Η:&ιιιη. . .

Μεωοτ ἴιιπτ^ςπ1ἑἀοω,ΗΙἰΏειτΠωο,οι1οά απο ΜΒΜ ἰη ία:

Ιειτἰ ΒαΒἰτι:. ὸεεοτοω , αιοοιπὶεοε δ. ΟιτΞΙεΗ (Με ὸεεἱπκι Γιιρετ

άσσο οΙοεττ1οΐΥποε άι: ΕτειιποανἱΙΙ:ι, οποιο (σώσε ι1οίϊοι:, εοιτιοε

ΐείΠατ , οπο: πιπες δ: Εεο.-Μεῇοτἱε-οιοιιειίὶοτἱἰ ωοπ:ιοΜ8

εΙειϋπιιιε , οοιις1ιιοΙΙοε.ίαίΠο δωρο: οπο. πονετΙτ άΠε:&ίο

πιο οιιοά Πάοιπ :ειειοιπὶεἰ Μακ ε1ι1ετοΙειω ἰιι Ρτοείοπτἱει ιιοΠτει

ὸἰᾶἱε ωοτυ.οΜε ἰτ:ι Ρτοτίιιε ἀἰιτιἰίετιιτιτ , ιι: αιάεω οιιοτἰιπο

πιο όεἰηεοΡε Με τεεΙειιιιειτὶοπε Ρε:ι·ρετιιο Γορίτοιιπ. Μ.

ΡεοΡεοτ το, άΞ1ε&ΠΠΠιε ΒΕ , οκοτο, ια εΙε:εωοΓγι·ωιω πο

Πτειω, φαω Μπι:: πιοι·πιτΜε άεόίωιιε , Μ ἱΠἱε ΗΒει·ε αι

- ΠοόΞιιε , πο ιιΙτετἱιιε 21Ποιιει οουττονετΙὶει ίιιρετ Ιιοε ο:εΙεΙἰο

Μει]0τἱ8·ιποτ1είἘ€τϋίετἱ8οτιιτ. νεο.

ΜΜΒΜ&ωΜΜΒ8%%ΜΜΜΜΜΦβ

Ο Β Ο Ν·Ϊ 8 ΟΑΧΒΪΝΑΕΠ ΕΡΪδΤΟΙ.Α

Αό ]οειτιικω :ΡἰΙεοΡω;η Μ:ι‹:Ιογἱεπίεπ1.

Πτέιιί: απ» ?καὶ ΜΜ.4ώΔ Μπ¦0#ἰ:-Μ0κ4/ἶεϊἰἰ -ήμ

ΠΟ Πεἰ €τ:1τΒ8ειττδΒ2 Κοωειι·ωε οεοΙοΠα οϋιεοπιιο

ωτὸἰωὶἰε ΒαΠε οιΡοΒοΗαι: Ιε8ετιιε νειπεαιΒΙΙἱ δε ώ

Ιοέ:ϊο ίτειιτἰ· ΑΙε:τεοΗ οΡΙίεοΡο 5αΙιιτεω δε ὸ5Ιεέὶἰοπεω ἱιι

›Βοτιιἱπο. -

· Κατα ΑΙΜ 0ΡΡΕόίΠοπο5,ουαε οεοΙεΠεε ΜειῇοτΞε-ωοια
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:ειδ :Μπα Ριοιιιδιιιοπειιι δεδια ΑΡοιιοιι:α: ιτιοεαιια, ιιι

οταιοιιο δ: Βασικα! , εδώ ιιι οταιοτιο δε Ριοαιιιο :οιιιιιιι

ξιω1 (ιιι ο δικια Ρτ::διδια ε::Ιεδα: ίδια ιιι:ειτιιιπαιιοπε ειδ

εοιιιιιιδπι:α:ιοιιια , δε:: «Με , αδ: αΙιι εΡιί:οΡο ιδ ποπ ιι

απ, (Ηνιιια οιιι:ια :εΙειιταιε Ρτοιιιδειια. (λιια νειο Ριι

νἰιε8ἰα :ΜΟΗ ε::ιείια: ιπδιιιια εοπιετνατι νοΙδιιιδα , αιιέιο

ιι:αιε αΡοιιοιι:α δ: ποδια ιιι ιαιπ διέιο οια:οτιο ιια:ιιΒιια ,

διιι αΡδδ ιιωι-ω :οιινειιαπιδι, δινιιια οιιι:ια Ρεταδειε :οπ

εειιιιιιιια δ: Ρια:εΡιιπιια. νοδια ιιδοδδε ιπαιιδαδιιια , δ:

α:1ιιατιι δεπεδι€ιαιιι αδ αΓΡει8ειιδιιιιι ιιι εοδειιι οτα:οιιο

δ0πετιαι διιαιιι α δαιε ιιοΙδετιιια, α διιοιιδε: εΡιί:οΡοιιιιι1

εαιτι αδδιοιιιατε αΡοίιοΙι:α δ: ποδια α:ειΡιαιι:.

ΦΦΦΨΦΜΦωδδιι=δΦδωδΦδΦΦδ

ιιιοονιοι νιι. ι=ιιΑΝεοι:οινι διετα

Ι..ιι:ετα δε 5ατιαιαδι:ιοιιε διιιιοιιια δε Νεαιία Ριο

ο::ιδοδε 5ιδιοιιια δε ΜαιτεΡαδ ιιιιιι:ια. ε

Ν ιιοιιιιιιε δαιι€ιιε δ: ιιιδινιδδα: Ττιιιιια:ια Αιιιεπ. Αιιδοιιγδ

ι.ιιι›ονιεδα Πει 8τα:ια ιδιαιι:οιδιπ τει: Κεεια διδπι

ταιια :ιι δειιειι:ια ε::Ιειιια :οΠα:α Ιι:ιεταιδιιι ιπειιιοιια

:οιππιεπδαιε , δ: ΡειΡειδιε ιοΒιιι οΒιιπεαπι ιιιιιιι:αιια.

Νοιιιιιι ιδι:δι· δω νοιιιιιιδα Ρια:ιεπ:ιδιια δ: ιιιιδιια , διιοδ

διιιιοπ δε Ν:ιδια ιιι Ριαίετι:ια ιιοιιια εοιιιιιιιι:ιια , Ριο :οπι

Ροιι:ιοιιε ίαέια :ιιιιι αιιιιεια δ: :οιιιαπΒιιιπεια δειιιιιέιι διτιιο

ιιια ιιιιιιιια δε ΜαιιεΡαι`ι, ιιδειιι ιιι:ετίε:εται, δ: Με 8ειιετι

ια:ιαια:ετε: , δ: δ: :οιτιΡοδιιο ιιιιει εοα ιαδια ιιιιιιιοι διαδι

ιιοιδδε δε εειειο Ρειιιιαπετει, διιι:δδιδ ιιι Ρο:ειια:ε ε::ιε

Πα: δε ΒαιειινιΙΙα ιιαδεδα: ιπ δοπιιπιο , ιεδδι:ιδδα , Ριο:δ

ια:ιοπιι›δα , εοπίδετιιδιπιδδα , δ: ειιαδιιοιιιιιδα , Ριο αιιιιιια

Ρδωιειι δειδιιέιι ειδειιι ε::Ιειια ιιι ιπαιιιι ποδια Ριιδιι:ε

ειδιιανι: δ: διπιιιι:, δ: δε νοΙδπ:ατε διιοιια ίδα: δ: ιιετεδδιιι

ιδοιδιιι ΡειΡειδο Ροιιιδεπδιιιιι :οιι:ειιι: , ειι:εΡ:ια ιεοδια.

δι :ιδια νει-ο :οπιτα πω: και:: :οιιιιιιιια:ιοιιια Ραδιιιαιτι

νεπιτε αιτειιιανειι:, ιιοα εΙεεπιοιγπαιπ Ριαι:ιιΡ:αιιι Γεωπ

διιιιι.ια:ιοπεδι δ: ιιιιιιιιαπι ιιι :ιιιια ποδια ιιιαιιδιειαεΒιιιιιια,
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πε τιιιοδ Ρετ πω Γαδιπιπ ειι ,. ειιιιιΓτιιιαπι ΡτωΓιιιιιτιοπε να:

Και ιιιιιι·ιιιαι:ι. Οιιοδ πω ιπνιοιαδιιιτει; οι:Γετνατι νοιεπτεε,

πιω ιπΓειιΡτο ιιοπιιπιε ποιιι:ι εατα&ετε , Γιειιιι ιιοιιτι

αιιδιοτιτατε ΡτιεειΡιιπιιε εοιππιι.ιπιτι. Αδ:ιιιπ Ρατιιιιιε αιιπσ

αδ ιπεατιιατιοπε Ποιπιπι Με: ιΧΧνι. αΓιαπτιΒιιε ιιι Ρα

ιατιο ποΓιτο διιοτιππ ποιπιπα ΓιιΡΡοιιτα Γιιπτ δε δέμα. διιὅπιιπιι

εοπιιτια Τιιιιοιιιιιιι›ι ΠαΡιίετι ποιιτι. δ. ιι.ιοιιω.ιιοι·

εαπιετατιι. δ. (ιιιιιιοπιε Βιιτιειιιατιι. δ. Κιιιιιι.ει

εοπιιιιιιπιατιι. Ο

· Ι.ιιω: ιυιυπυρωπαιδι

ναεαπτε εαπεειιατια.
ι' Π2]94 Ρεκάσε Ζτε88#Ώδαπ.

ειΜοινιε τιιαοιεεΝειε εοιωτιιε ι.τιτιιιυε

Λ Πε εαδεπι δατιειαδιιοπε.

Ν ποπιιπε δαπξιαε δε ιπδινιδιιαι Ττιπιτατιε Αιτιεπι

δι πω: Πει ετατια ΕΒτοιεεπιιε εοιπεε.. ΡτιιιειΡπιπ τοπ

με διεπιτατι ιιεπειιεια εεειειιιε εοιιατα ιιττεταιιιιπ παππο

τια: εοιππιεπδατε Μ, ιιτ ΡετΡετιια: τοιιιιτ οιιτιπεαπτ ιιτπιιτατι:

Νοτιι.πι ιδιτιιτ πω νοιιιιιιιιε Ρτα:Εεπτιιαιια δε ιιιτιιιια, διιοει

διιποπ δε ΝεαιΓα ιπ ΡτσεΓεπτ.ια πωπω :ειδε δεποΓιτα εοπιιι

τιιτιιε). Ρτο εοπιΡοΓττιοιιε. ιδια- ειιιπ πω. δε εοπΓ:ιππιιιπειε

δεΓιιπέιι διπιοιιιε πιιιιτιε δε ΜαιτεΡαΓι, διιεπιιπτετΓεεετατ ,

ιιτ τοτι 8επετι Γατιειαεετετ . δε ιιτ εοιπΡοιιτιο ιπτετ εοε Γαδια

ιιτπιιοτ ιιαιιιιιοτδι:ιε δε εετετο Ρετπιαπει·ετ, ‹.Ιιιιεδπιδ ιιτ

Ροτειιατε εεειειιιε δε ΒαΓεπνιιια ιιαιιεΒατ ιπ δοπιιπιο , τεδ

διτιιιιιε , Ρτοειιτατιοπιιιιια ,[ εοπΓπετιιδιπιισιιε, δε ειιαδιιοπιιοπε,

Ρτο απιιπα Ρια:διέιιδεΓιιπέιι ειδειπ Μεσα ιππιαπιι Ποιπιπι

:ειδε Ριιιιιιεε τιιιιετανιτ δε διιπιιιτ ,. δε δε νοιιιπτατε ιικοτιε

δια: δε·ιιετεδπιπ Γιιοτιππ Ρει:ΡετιιοΡοιιιδει·ιδιιιπ εοπεειιιτ ,

ειιεεΡτιε Γεοδια ιπιιιτιιπ:ι. δι τιιιιτ νετο εοπτιαιιιαπε ποδια

εοπιιτιπατιοπιε Ραδιπαιιι ιτε αττεπτανει:ιτ, ποε ειεεπιοΓνπαιτι

ΡιαιΓει·ιΡταπι Γεειιιαδιιπι ταειοπεπι δε ιιιιιιτιαιπ ιπ-ει:ιτια Με".

πιαπιιτεπεισιπιιιε ·, πε διιοδ Ρετ Ποιπιπιιιπ τεεεπι δε πω.

.ιαθ.ιιπι δι ειιιιιΓιιιιαιιιΡταΓιιπιΡτιοπε ναιεατ παιδια ιδιιοει:
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_ εποε ἱσνἰοΙεΒἰΙἱτετ οΒίετνετἰ νοΙεστεε , σ: ίὶσεἱσίΐοτ ΠΒἰΙΙἰ

σοίὶι·ἱ ισᾶοτἰσι:ε ρτεεερἰισσε εοσιτσσσἰτὶ. Α&σισ ΡεσΙὶσε

ρσοΙἰεε εισσο ειδ Ϊσεστσετἱοσε Ποτσἰσἰ Μ Ο 1.ΧΧν1. :Πεισ

εἰΒσε ὶσ ΡεΙ:σΞο Βοισὶσἱ τε8ἰε σσοτσισ σοισἰσε ίσΡΡοίἱτε.

ίσστ δ: Ιῖεσε. 8.: (Ϊοισἰτἰε Τσεοε.«συι , 5.Κ.ΜΝΑσοι

εεισιετετὶἱ, δ. (Ξσιοοσιε Βσ:ἱεσΙετἰἱ, $.Κει›σι.ι=ι εοσΠε

ΒιιΙσ.τσ. Ισ εσσο. νετο σώσει Ρι·στίεστεε εσεπιστ. $ισοπ

σοίὶετ ΠΗσε, Ρσι.εο εειΡεΠΔ.σιιε, Κ.ωσ.ω.υσε ΠεΙσπιστε.

δ: ΡΙστεε εΙἰἰ.
 

ννσιε1.Μι 8ΕΝΟΝΕΝ8Ι8 ΑΚΟΗΙΕΡΙ5ΟΟΡΙ

Ιιτι·ει·ε σε εεσετσ ἴστἱείαδὶἱοσε. ? ·

ο ν1Ι.1.ΕΙ.Μ11ε ΏεΞ.8το.τει $εσοσεσΠε ετεσἰερὶΓεοΡσε

ΑΡοΠοΗεει δεσἱε Ιεεειτσε ΡτΙοι·ἱ δεἔτε:τὶΒσε σε Βο.ίεσε

ΜΗ. σἰΙε€ὶἰε ΗΜ: Με ἱσ Ρτει·Ρετιισσι.

@σει σΞ8σσισ είὶ σε Βεσείἱεἱε εεεΙεΠἱε Ρἰε εοΠειτ2. Ρει·- ί σ

Ρετσοε τοΒστ οΒτΙσε:ιστ Ιὶτσστε:ἰε , Ιἱττετετιισι :ιΡΞείΒσε σ1εσσσι

σωστσσε εοτσισεσσετε , σσοσ εσσι δίσιοσ σε ΝεΙίε σ11Ιεε σι

Ρταίεστἱει Βοσσσἰ τε8ἱε δ: σώσε. εοσΠ:Ξτστσε εοσιροίἱσοσετσ
ίεεΠΤετ εστσ εσσεΞε δ: εοσἴεσἔσἱσεὶε-σείιισθεἰ $ἱσιοσἰε :σἰ- σ·

ΙΜε σε ΜεΙτεμ.Π, σωσει ἱστετἐεεετετ, σε τοτἰ 8εσεισ ίο.:ἰε

Βιεεεετ , δ: σ: εοπιροίἱτἰο ἰστεσ εοε ίο.45Εε· Ἑισσἰοτ δ: ΜΜ

Ιὶοτ σε :απο ρει·:σεισετεν: , σσἰεσσἰσ ἰσ Ροϊ:εσει:ε εεε!εσω

σε ΒειΓεσνἰΙΙει σεισεΒετ σι σοτσἰσἰο , τεσσἱτἱΒιιε,Ρτοεστετἰοσἰ.

Βσε, εοσίσετσσἱσἰΒσε, δ: εκεᾶἱοσὶοσε,Ρτο εσἱσκι σείσσΕσ

δἱσιοσἰε :σἱΙἰτΞε εἱσεισ εεεΙεΠα , εκεεΡτἰε ἔεοσἰε ισἰΠτσισ,

εοτεισ Ποισἱσο :εεε δισοδίε σιιἱετενΙι σε σἰσιἰΙἰτ , δε ειΒίσσε

σΙΙα σι ροΙϊεσισι τεεΙεισε:ἱοσε ροίΙἰσεσσσισ εοσεείΒτ , δ:
σ :πετ ἰΡίε , φωσ ίτετετ @σε ΜἰΙο, δ: Ρο.ττσσε εοσιισ Ασω

τϊεσε , σωσει Ρωεσε ε!ήστενετσστ. ]σι°ενἱτ εσεω ἱρίε

5ἰσιοσ σσοσ εειισσεισ σσἰετετἱοσεσι ειδ σετεσἰΒσε Γσἰε εε

εΙεΠεε εοσεεσἰ ίεεετετδι!εσσ:ιτΞ. Ι:ι·:ιττεε νετο ἰΡΙῖσε εεεΙε

Η:: Ρτοριετ ΠΜ εοσει:στσ ΒεσεσεΞσισ στο :σώσε Ρσείειτἰ
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5ιιιιοτιιε άοίιιτιέτι ιιιιτ.ττι παταω Πτι€ιιΙιε διοΒιιε οοιοΒτιιτο

ρτοτιιιίοτιιτιτ. Νο ειιιιτοτιι ίιιΡοτ Με ,ιιΙι.ιιιια :ιοιτιοορε οοιιττο

.νοτίἰ:ι ροΙῖὶτ οτιτι ) οαάοτιτ Ρτπείοιιτι ΡειΒιτιετ: οοιιιιτιοτιά:ι.νιιιιιιε

δ: ίι€ιΙΙιτιοίττι ειιι&οτιτ:ιτο οοιιΕτττιανιιιιιιε. 5τ:ιτιιοιιτοε δ: ω:

ειιιτιτ!ιοιιι:ιτο ΡτοιιιΒοτιτοε,ιιο οιιἰε τιιιιο τιοΙττα: :οτιθττιιιιτιοιιι

.ἰιι ιιΙιτιιιο :οιιττειιτο Ρτειείιιιιιειτ , τω ιιι οιτιιιιΒιιε ΑροΓτοΙιω

δο:Ιιε αιι6τοτιτειτο. Αέτιτττι ΡιιΒΙἰ:ο Ρ.ιτιίιιιε ειιιιο πιο Ιτι:ο.τ

;ιατιοτιο τιωιωι Μοι.ΧΧνι.

τυοιι ΜΗ: ιιι.ιιοι.1.Α ο ·
ν :ιο :αδειο ίετιείειδι:ιοιιο.

Π: πιο ορἰίοοΡιιε $οτνιιε $οτνοτιιιιι Βοί, ιΠΙοδτίε ΜΒ

Ρτἰοτι δ: ΈταττιΒιιε ό:: Βαίοτινι1Ιει , Βιιιιτοιιι δ: τιιιο1τοΠαι.ιτι

Βοιιο:Ιι:Ηοτιοττι. .

- 1ιιίΗε Ροτοτιτἱτιιιι άοίιδοτιιε ττι:Ποιιι οπο:: πιω ρτα:Βοτο

:ιίΤοιιΒιιιι, δ: νοτα,οιια: ἐι τατἱοτιἰε ετιιιιιιτο τιοιι όιίοοτότιιιτ,

οίΐοιίτιι Ρτοίοοιιοιιτο οοιιτιΡΙοτο. Ειι ρτοιιτοτ, όΠοξΗιτι Βοιώ

τιο ΗΜ, νοΙττιε @Με Ροίτιι1:ιτιοιιιΒιιε ἔτετο :οτιοιιττοιιτοε πί

ίοτιίτι,ιιιιιιιιιιιιτ:ιτοτιι δ: ειδίοΙιιτιοιιοιιι ιτι τοόδιτιοιιε , τιτοοιιτει

τιοτιιιιιιε , οοτιίιιοτιιόιιιιΒιιε , οκειέτιοτιιΒιιε , δ: ω: , οιι:οτιτιο

ίοοδιωτιιΕτιιιιι, ἔι τιοδιΙινιτο $ιτιιοτιο :ιο Ν:ιοΒετ Ρτο :ι.ιιιιιια

ιιοοιΙιε ω διτιιοιιιε :ιο Μ.ιιιτοτι:ιίτ ιιι Ρτιτίοτιτιο. Βου:: τιιο- `

ιιιοτἱεο Ι.. τιιιοτιό:ιτιι ιΙΙιιίττιει Γτειιιοοτττιιι το8ιε δ: νοιιοτειιιιΙτε

ττεττιε τιοίττι κιν. :απο δοτιοτιοιιΠε , ιιιιιιονοτο ΚοττιειιΠε

:ιτοΙιἰοΡἰΓοοΡἰ ιἔοὶιὶε.δ: Πι:οοΒοτιιιιιο νοίττιε @τι τΙονοτιοτιο

Μέτειι·ιι ,Παπ ιιι :ιιιτΙιοτιτι:ιε τοί:τιΡτιο Ρττοὸἰιἰὶειτιιιιιι ΡοτΓοτι:ι

τιιιιι Ιιειδοτιιτ, όονοτιοιιι πίττα ειιιέτοτιττιτο ιιΡοΕτοΙιοε. :οτι

Εττικιιι·ιιιε , δ: Ρτο:ίοιιτιε τωρτι μιττοοιιιιο οοτιιιιιιιτιιιιιι1ε.

Στατιιοιιτοε , οι τιιιΙΗ οτιιιιιτιο Ιιοτιιιτιιιιιι Ματ Ιι:ιιιο ιιετἔὶτιαιιι

τιοίττιο οοιιδι·πι:ιτιοιιιε ιιι!τιιι€οτο , νοΙ οι ειιιίἱι τοτιιοτειτισ

οοιιττειιιιο. ει οιιϊεαι:ιτοιτι!ιοο :ιττοιιτο.το Ρτείιιττιίοτιτι ω:

Βιιπτἰοιιοιιι οιιιιιιιΡοτοιιτιε Ι)οι δ: Βο:ιτοτιιιιι και δ: ΡειιιΠ

ειροΠ:οΙοτιιτιι ειπε [ο ιιονοτιτ ΞτιοιιτΓιιτιιττι. _Βατιιτιι_νοΠοτι:Ξ

ΜΙι.ΝΟΜ5 1ιιτιιι · ° ·

:Ματια
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ΟΗΑΚΤΑ εΑ1.€Ε111 ΒΕ ΩΑ8ΤΕΙ.Ι.ΙΟΝΕ.

ΜΜιπβίι· Χ. ΜπιπέιίΖ ΙΜπεπή)· έα Με βα2αΜι ρωπσπέ

σέ ισππικίεπώ: βεβέιι.τό· έ” ΜΜΜ υἰπἰ σέ ›π@υπ
Ο σε!ώπιπέω.

Ν ποιπίπε πατε, δε ΡΜ , δ: $ΡἰϊἱΕΕΙ8·(2Πᾶἱ. Ειἔο Οι” ε? Μ. Π8 Αν

ε ε ιι111ε άε (:ειΡιεΙΙιοπε ποτιιπι ίειειο πιει Μετα φωτΡιπ

τωιιωι , (Με ιιιοπιιεπἱε 5.Μειιπ:ϋ Κειι=ιεπΒι Δεειιιιιω :πιο

Γειττ:ιτΙ:ι ίι·ιιιιιεπτι ω ί:ιεΕεποειε πω” ι δε άπο πισεΠει ΗΜ

ίιπ8ιιΠε ειππιεω εεΙεοι·ππάειε ιπἱΙΤειε; δι πο: ιιετιιιπιιε ἱπ επτα

ιποίγπεπι ΡοΠιόεπάιιπι ἱπ ΡετΡετιιιιιπ οπο ειπἰιπειΒιι5 μπω

δ: ιιιιιιι·Ιε πιεσε , δε ρι·ο ίειΙιιι:ε ιιπιτπιι-: πιεσε ,ά ιιιιοτἱε πιω: , ό:

απιἰεοτιιπι πιεοτιιπι. Ετ τεεὶρἱιιπτιιτ πι πω, ειπα £0¦ΩΜ|7Ι£

νοειιπιτ, όε πιειε Ρεορτἰἰε ι·εάάιτΗΦω ι ει! επιεπίπτειπ ιΡΠιιε

νἱΠωἰπ ίεΒο $.Κειιιἰ8ἰἱ νιπόειπι:ικιιπι ι·εάάεπάα. Ηεεε οιι:ιε

ρτπόἰκἰιιιιιε εοπεεΠιε πισω πιει ΗΕμ” ιιιε δε ΗΜ πιει

θ.ιι.ειιειιιιι 5 (Ξιιιιιο , 8ιΜει.ι.ο. Ηιιιιιιιεί τεΓιεε (πιιι

ΤΙιεοΜΙόπε μια άε Να.πτοΙιο δ: Οτε8οι·πιε Ρι;εεΒγεει·. Πε

ιιιιΙΜΒιιε (]Ιπι·επιππόιιε ειε Ινεππι , ΚεἱπιιΙὸιιε , (3οιπιι·άιιε,

Ρε8επιιε ‹ὶε πω. Εκ Ρειττε ιιιοππεΙιοι·ιιτπ ΡιιΙεοοιιιε μια,

Επιιτειιτἱιιε , ΗιΙόιιίπιιε , (Μάο , ]οιιιιπιιεε , δ: Τειοει!όπε

εοιινετίμε. Βε ΓεπιιιΠε ΟἱεΙἱΒετιιιε δε οιιιό:ιπι πω.

Α&ιιπι :ιππο π) Ιπεετιιιιιἱοπε Ποπιἰπι ΜΟΙ.ΧΧΧΙΙΙΙ.

(ΣΗΑΚΤΑ ΗΑΚΟΠΕΡΙ ΠΕ ()ΟΜΒυΚΝΙΟ.

Οσκ[Μπι: ειδικα” πούστη; κά· Παρε/Λι ]θιέ?ωπ Μσωι:|ιί: ιιω/οι·ί.τ

Μυκι/?επίέ Μ ρώπιτα δ-ΕΜ£ΪΪἰΪΪἱ Ζε Εσπιβωπίσ

άεπιστωιίύω.

Μ

. Απ ειιι.ι=ιιι Πεἰ ματια Ι)οπιιπιιε (:οιιιΒιιι·πιι δ: @ἐπι

· ίετ 8.5ειπΓοιιιε,οιππιΒιιε πωπω ίαΙιιτειπ.

Σ.
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π (Μπι πε ιπτε ι8ει.οιε πι:οτιε πιεαε :τι πιε _Ρεττιπεατ να

Ν01'-ι· εαιιτε ίεπε Ποιετιιι :εε τε8ετε Ροπτιιιεαιεε , δε τι: τεττιεδε

ιιοττιιπιιιπε ατειιιεΡιιεοΡι , ταιιι:μαπι ατειιιεΡἰΓεοΡπε πιΓΡοπε

τε : εα:ματ ττιε εοπεεπεπτε ιπ Ρτατίεπτια τπεα ιιπιιτ`, ταιιτππι

νιΒοτιε δετοιιοτιε, επιεαεια:δε ιπτιε ιιαιιεπτ , δε ιτα τατα ίππτ,

πιιττι ναεατ απ: , τατιι:ιιιαιπ π εοταιιι ατειιιεΡιΓεοΡο δε εο

εοπεεπεπτε ι:ιετεπτ. Πτιπε ππινετίιτατι ιιπειιπτπ ποτιπεατε

επτανι,:μοπ ιιοιιεττπε τι: ΠαΡειια, δε Αιαππε,δε (ιπιπο ιταττεε

ειπε πεπετππτ τετταε δε ιιοπιιιιεε , δε ππιε:μιπ μπε. ιιαβειιαπτ

π Ραττοειιια πε-ΕΓΡιπαε Πεο,δε 5.Ματτιιιο τι: Οοπιιιπτπιο,δε

πιοπαειιιε Μαιοτιε-τιιοπαιιετιι ιιιι πιαπειιτιιιπε πι ΡετΡετπαπι

ειεετποίνπαπι ΡοΠιπεπ:ιππι , αεεεΡτιε πε εατιτατε πιοτιαειιο

τιιπι ι:ιι:ιι.ιιιστιε ,ιδε Ραέιο ιιΒιίαΕιο,:μοπ Η νειιετ πιοπαειιπε

ιιετι,εππ1Ραππιετποπαειιιιιιμε δε Ραιείτιπο πιο τεειΡετετπτ,

νει πππε ιταττπτπ ίποτππι , τιιοττπα ΡτοπιιΠιοπε ιΡίιπε , νει

πιιπε Μιοτππι Γποτπιπ Μι:: Ραππιε : ιτα ταπιεπ :μοπ κ. απ

ιιοτπττι πω, δε ίειτετ Ρίαιτετιπτπ , δε παπα ίιπ8πιιε εοπεε

πεπτιιιπε α:: πετιετε πιο ποτιιε εατιτατινιε. Ηοε ποιιπτιι Κο

ι›εττι εοπεειιιτ Ρεττοιιαιιι:οτ (πα δε Μιι ειπε Αιαπιια, (μπετ

πιπε , Βαπτετιπε , Κοιαπππε, δε Μπιτ ειπε ιίαιιει,ΑΒιιεε. (ιστι

απ: ετιαπι πο:: Αιαππε πατε: ειπε Ρτιπιοεεπιτπε,δε πι: ειπε

(ιπιιετπιπε , ·Ρεττπε , δε Μια: ειπε Ααιεε , Οίαππα, Ηαοιε.

(ιοπεεπιτ δε (ιπιπο ίτατετ ειπε δε Μιι ειπε ΑΙαππε , Βαττιιο

Ιοιιιαεπε, Ρειειιατππε,Οπιιιετιππε,δε πι:: ειπε Αμα, 1οιιαιιτια.

ΩοπεεΠιτ πο:: ίοτοτ εοτππι ιίαιιει , δε Μιπε θπιιετπιπε.

()οπεεΙΤε τπτιτ ιιοε Τιιοπιαε Τιιαπιι, δε 5τεΡιιαππε Μιπε Μαιιε.

·(ιοπεειιιτ ιιοε ετιαπι πιατετ Αιαπι , Κοιιεττι 3 δε (Ξπιποπιε

Α8ιιεε , δε πεΡοτεε ειπε Οπιιετπιπε Ηιεπττ , δ: Κοιιεττπε,

Ρ δ: Ο(αππα Γοτοτ Τιιοττιαε Ηιεπττ. Φαπι ειεεπιοινπατπ εππι

πεπιιΤετ Κοπεττπε , δε εοιιεεΠιιιεπτ Αιατιπε , δε (ιιιιπο, δε

δε :μαπτιιτπ ιιι πω: εξι πεπιΙΤειιτ , ιπτανετππτ ίπΡτα αιτατε δζ

Ματτιπι, δείπΡετ ίαετοίαπέια εναπεειια , δε εοτΡπε Ποπιιπι

Ροτια Με: δε ίιπε πιο ιιαπε ειεειιιοινπαιιιειιιιο:ιιτε δε Ρτο

τεπετε, Ρτοπτ πιειιπε ιιοΙΤεπτ οπιπιιοπε πιειιπε π:: (πατα Ροιιεα

ιιαπε ειεειποίνιιαπι Ροίπετππτ πι ττιαιιπ πιεα ιιατπειιτεε , π:

επο δε Ποπιιπι ΓειπΡετ €οτπιιπτπιι επίιοπεε δε Ρτοτεδιοτεε

ιιπιπε ειεειιιοΓνιια: ει”Γεπτ. Ηπιπε τει τείιεε Γππτ Μι (ιαπ

ιτιππε Κοτειετεπε Ποιεπιιε τπτιε διιιιί:αιιπε πιεπε , (ιαιιίτι



· δ τιπετοι.ΑιιυΜ. τι;

` διιε διιιιια, ]οτδαιιιιε δε Μαειιιι:ι, ΟΙινετιιιε δε ΜαειεεΙιατ,

Μοιιαειιοτιιιιι Ηιι8ο Ιιτιοτ δε Ροιιε , 1οιιαιιιιεε ιιετιοε Μι”,

Ηειιδο δε Βοτειιι€ει,(3ιιιιΓτιδιιε δε ΤοΓειιειο, ΤεΙιει,Ηειιδο

νιιιειιε, Οιιιιεττιιιιε δε Ι.ιιιτειο ,1οιιατιιιεε θΙαδατι , διιιΙιετ

ιιιιιε δε Ι.αιιττατι, Ηεττειιε Καττιαττ , Ρτετιιιιιιιε δετνιειιε ιιιο

τιιεΙιοτιιιιι. Κοιιεττιιε ():ιτιιοιιεΙ, (ιιιιιεττιιιιε τιιαιιιε ειετιειιε,
ιζαδιιιΓιιε δε Μοα δ: ιιιιιιτι τω. ι ι

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ε Α

ΕΕ.ΜΕ ΑΒΒΑΤΙ5 5. ΜΑΟΕΟΚΠ ΡΑΚΙΒΙΕΝ5Ι8

Αδ Αιιιεττιιιιι εριΓεοΡιιτιι Μαειονιειιίειτι

δ: Κ. Ποττιιιιιιτιι Βιιιατιι.

Και! πι: μτπαΜτίσπεω βόλτα απ» »ωωιώἰ.ν Μαρτίι·

ωσπιτ/ἰετἰἰ δε· :Με Σ.ΛΙαἔἰοτἰἰ 1.σέσκινή.τ με πάθω

οἐαἰἱσπτἰἰ.ε κω]δτωεκτ.

Οιιιιιιιεδταιιιιειε Με Α. Πει @Με εριΓεορο δ. Μα

ό ειονιι δε ιιιωιτι νιτο Κ. Ι)οιιιιιιο ΒιιιιιαιιειιΙι Ηε. εε

ειείιαε δ. Μα8Ιοτιι ΡατιΠειιίιε ιιιιττιιιιε ιιιιτιιίτετ, δι ειιιΓδετιι

εεεΙεΓια: εοτινετιτιιε ΓαΙιιτειτι δ: οτατιοιιεε ιιι ι)οιιιιιιο.

Πι!εδτιοιιινείττα: Γι.<ζιιατιε αριειΒιιε ιιιδιεατιιιιε τιιιοδ δε νο

ιιιιιτατε δτ εοτιΓειιΓιι ι)οιιιιτιι τε8ιε Ρταιιεοτιιιιι, εοιιιτιιιιιιι-

εατο ετιατιι εοτιθΙιο αυτι διΓετετιε δε Ρτιιδετιτιιιιιε νιτιε , Ρετ

τιιιιτατιοτιεττι Γεειιιιι1ε ειιι:τι διιεθ:ιε-Γτατι·ιΒτιε τιοΓιτιε τιιοιιαειιιε

Μαιοτιε-ιτιοτιαίτετιι , ττεε αιι ειε αεειριειιτεε οβεδιετιτιαε ιιι

τεττα Βοτιιιιιι τεἔἰε Ρταιιεοτιιττι με εεεΙεΠει Ι.ειιοιιετιίι ειιιτι

οπιιιιιιτιε ρεττιιιειιτιιε Γιιιε. Κοιταιιιιιε αιιτειιι διιεδτιοιιειιι ιτε

Πταιιι τ1τιατιιιιιε δε νοε ιδειιι "Με , δ: ρτα:διόταε Ρετιιιιιτατιοιιι

νείιτιιιιι Ρτει:Βεατιε αΓΓειιΓιιιιι , δ: Ρτα:Γατοε ττιοτιαειιοε ιιι ροδά

Ποιιειιι Βοιιοτιιιιι ρτ.ιι:διέιαι εεεΙείια: , φαει ιιοε ει εοιιεεδιιιιιιε.

Δ ειιιιιΡεττιτιετιτιιε Γιιιεαιι&οτιτατε νεΓιταιτιττοδιιεατιε. ναιετε..

Σα
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ιιιιιιιιιιιιι=ιιιιιιιιπιο

ΗΕΒΕΚΤΙ ιιΕ13ΟΝΕΝ515 ΕΡΙ5ΦΟΡΙ Ι..ΙΤΤΕΚΧΕ.

Πο ίιιτιειειθιιοπο Απάτοε ιιο νιτιοισΡτοιΙΙειιιε -

ιιιοπιιοΙιιε 5. Οιιιοἰε άειτιιπιε.

αιι.π96. ΝινοτΠε @ιδια πιιιιι·ιε οοοΙοίιιι: πιο Η. Με ἔτειτἰει

ΗΚοιιοποτιίιε οοοΙοΠει: ιπιπιιιοτ ιιιιιιιιΙιε ίπ ΓιιΙιιιιε ιιιιθ;οιο

ΓειΙιιιοιπ.

Νονοτιπτ Ρταίοπι:οε8ο Επι:ιιτιπιιοά απο Απ π Με Α8 νιτι:οιι

πιο πιιιΒιι.ΐάειιπιπιιιτϋε δε οιιοοίΠοπε ιιιοπο.οιιιε δ. ()ι·ιιοιε οι:

νιττοιο δ: οοιτιιιπ ΙιοικιιπιΒιιε ιιι·οπαιιε ιπ Ροτίοπο πιο ίιιἱΠοτ

οκοοπιπιιιιιιο:ιτιιε , ό: τοτε :στο ειπε ιιιτοτάιδιο ΓιιΡΡοίιιο. 5

τειιιοΙοπι οιιιπ οιίάοιπ πιοπ:ιοΜε ό: ιιοπιιιιιΒιιε πι ιιιιιιο ιποιιιιπι

ιπ ποιοι Ρτιι:ίοιιι:ιο οοιιιροίιιιι:. Ρτο ά:ιπιπιε ίιπιιιάοιπ οιε κι:

Μοτι15 πιιιιε ιιοπιἱποε πο νιοο πιο ιιο ΤειΙΙιιι οι 8ο ιιοι·οοιιΒιιε °

ω. ιππιιατιιιι άοΒοιιαπι οιτιιιἱπο πιιἰτιειπἀ:ιε ιιΓπιιο π! άοοοπι

απποε. Ετ παπι επειτα· οιιιίάοιπ Απάτοιι: πω ΧΧ Ιιιιι·ειε ιιιάο

κατι τοοιιιτπιιου.ι ει» (πω. απο ιιιιτεινιι πω. Απειτοειε πιιοά

ιιίπιιο επι όοι:οτιπιπετιιιπ ιοτπιἱιιιιιπ οσε οιο ια πιο. πιο ιὶ

ιπιιι:ι·ο Ιιοοτειι·οτ ,δοπιιοοὶ ιποιι.ιοΙιοε , 8ο οοιιιιπ Ιιοιπιποε δο

ω.. ιιίπιιο τυπο ΒιιοΙιτοτόο ἰπ μια: οιιΠ·οόιτοτ οι άοιοπάοιοτ.

ΝιιΙΙειιππιιο οιε νιοΙοιιτι:ιπι ἰπιοτἰιιι ίὶνο ιπιιιτιππι ιιιίοττοτ.

Ηιιπο ἰιππιιο οοιπΡοίἰτιοποιιι ιιινιοΙ:ιοιΙΙ:οι· οοίοι·νιιπάοιιτι Ροιι

ιιιίιιιπ ιιιι:ιινοτιιιιτ Αιιιιιιιε άι: Βιιιοπιιο, δ: ΚοΒοττιιε ίπποι οιιιο

κιν. νοι·ο ΗΙΙιιε Ρ:ιεειπι, δι ΟοιιίΠοιιε οι: Ι.ιΒοττπ , Βοποπιιι:

‹Ιο 5.ΠοΗόοτιο, θειιιίτιάιιε άο ννιιΡιο, Ηοτιίοιιε πο Τοτοο,

Ηοτνοιιε Μια, Ηοι·νοιιε πο ΤιιοΓποτιιε πιιΙιτοε. Κοιεςιπο.Ιάιιε

(Ξτιιαιοπι , Ηοι·νοιιε οπτιιε ΗΠιιε , θειιιίι·ιάιιε 5:ιΙοπιοιιιε , Ηοι

Βοττιιε Ετιτιοπίτοόι ι-1ι οπιιιοε τειιιι πιιιιτοε πιιιιιιι Βιιτποπίοε

ιιιι·ιινοτιιπτ , ποσό Η Βοιπιπιιε Αιιότου.ε .ο πιο οοπιροίιτιοπο

τοίἰΙἱτοι , ἱΡΠ ίοίο ι·οόάοι·οπτ οι:ιίιιιοε ιιιιιιιιιιιι:ο ποΓιιιο 6ο πισω

οιιοι·ιιιιι : πω: νοι·ο ίπποι· ιΡΓιιπι δ: ιοι·πιπι ειπε ίοιιτοπτι:ιπι

Ροιιοι·οπιιιε , ιἱοιιτ οι·ειτ οικω. @πιο οι :παπι οΠοι δ: ΗΠ

Β:ιτιισι,Ρταίοπε ίοι·ιρτιιπι ίι8ιΠι ποιπι 8ο επιιιι ΠοιτιιιιιΑιιότοιο

ιιιιιιιιπιιπο τοποιεινιιιιιιε. Αοι:ιιιιι ειιιιιο Μαονι.



ιι>ιατοιιααυΜ.

ιιι

διαδδδδδαδα·ι=ε=ε=εδΜδδδδδ

ιιττειια ιδιοι:: οοινιιιδι οι νιιιιιειο.

Β: ῇιιἰψὁῖἱυκε ΜΜα:δία δ'. δινει.: μα: ,απο

ἰ||αιἰ.τ Μ]πιίί.π

· Νινετιια Ριαείεπτεα Ιιιτειαα ιιιΓΡεθιιιιια Αιιοιιιε.ια Πο

. ιιιπιια νιιιειι Γαιιι:ειιι ιιι Ι)οιιιιπο.

Νονειιιια :ιιιοδ ιιιΡετ :οτι:επιιοπιδιια :ιδεα νει:εδαπιδι

ιιι:ει πι: ει: ιδια Ραι:ε , δ: ιειι€ιοίοα νιτοα αισιααιεπι δ: :οπ

νεπ:ιιιιι Μαιοτια+ιιιοιιαΙιειιι Τιιιοπεπιια, Ριιοτειτι δ: ιιιοπα

ειιοα δ.(ιιιι:ια δε νι:τειο, δ:ιιοιιιιιιεα εοτιιιιιδεπι δ: Βιιιδο

δ.(Στιι:ια δε νι:ιειο, ει: αΙιεια ιδΡει δαιιιιιια , :μια εδο, δ:

Βετι:εα ιδεα: , δ: €επ:εα τε8ια ιδιαιι:ιαε , διέιια τιιοιια:ιιια , δ:

εοτδτιι ιιοδιιπιδιια δε νιιιειο , ο::αιιοιιε €ιιειια: Ποιιιιιιι

ιειιια Ι:ταιι:ιαε δ: :οπιι:ια Βιι:απιιιαε ιπ:ιιΙειαιιι; δε :οιιιιιιδ

Βοποτδιιι νιτοτδιιι Ρα:ιιι:αιδιιι ειι ιιι ιιδτι: ιποδιιπι. Ε,<ιο

Ρτο Βοπο Ρα:ια (και ιιοιπιπιΒιια διέιοιιιιιι ιποιια:ιιοιιιιπ δε

Βιιτ8ο δ.()ιδ:ια δε νι:τειο :ειι:διιι δδιιιδδαειιιια ιιιιιαα διδα

Πα ιιιοπεια: Ρτο δατιιιιια διδιια ιιοτιιιιιιδδα ιΠα:ια: δ: Ριιοιιδ:

ιιιοτια:ιιια δ. οι:: δε νι:ιειο :Με :επιδιιι διιιιι:ιδα,διπ:α

Ιιιαταα ιιίδαΙια ιιιοπεια: αδ ε::ιείιαιπ ιιιαιιι δ: :ιαδιιιιιιιι δ.

(ιιιι:ια δε νι:ιειο ια:ιετιδδττι. ι)εδι ειιαπι δε πειιιοιιΒιια

ιιιεια Γα:Ρεδιέιια τιιοπα:ιιια διιαπτδιιι :ια πε:εΙΤε €δειι: αδ ε:

:Ιειιαιιι ιδατιι δ: :ιαδιιτιιιιι ία:ιεπδιιιιι ιοιιιιιι νι:: δια. Ρτα:

τετεα ει::αιιιΒιανι., δι. :οπ:ειιι ιιοιιιιιιιΒιια ιιιΡιαδιδιοτδιιι

ιιιοπα:ιιοιδιιι δε ΒδιΒο δ.(διιι:ια δε νιτιειο δ: ιιετεδιδδα

εοτδπιδειιι νιιιιπιι διια:ιιοτ ΡΙατεαα ιιι εατιιΡο Οοιαιι:οιιι αδ

δοιποα , δ νοιιιετιπ: , α:διιι:απδαα Ρτο νιεςιιιιι διια:ιιοι Ρια

:εια , διιαα εδο ο::δΡανειαπι Ρτο ιιιιιτια , ιοιΤατια δ: αΙιια πιεια

α:διιι:ιια ια:ιειιδια, ιπ :ιδιδδα νιδιπ:ι διια:δοι Ριατεια δνε ω»

πιιιαδα εδο ιιαδεδο ται: ιδα δ: ταΙειιι ιεδιιιιιι:ιοπειιι·,ιι:ιι: δα

Βεβαιιι ιιι ΡΙαιεια απ:εδιέ`:ια. Ε: διδιι ιιοπιιπεα δ: ιιιειεδεα

εοιδιιιδειιι :ειιεΒιιιιι διιίιαα ΡΙα:εαα μι:: ιιετεδι:αιιο ἑι Ριιοιε

Παπ

1 "Πε λιιδιεια δε νιιι·ειο οιιιιιιιιο δινι·.:Γιια νιδειιιι ιι Ρτεεεδειιι·ι. "Ναιιι Ριιιιεα .

ιιιιιιια ιιοιιιιιιια Ποιιιιιιοα δ: Υι:ιειο ιεΡειιιιιιια ιιι ειιαιιια Μιι]οιια αιιοιιιιι:ειιι.
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ι

δ: ττιοη:ιεΜε 5.Ωτιιείε ὸονἱττεἱο τ:ιΠ ιποόο , δ; το.Η €€τ1Πι , δε

απο το.Π Ποωἱιπἱο , ςιιο Ρτἰοτεε ΡΙο.τεειε άε ρτἰοτε δ: ωοιππΜε

ειιπαι τσιπιετιιιπ. Βο νἰΒὶι1τΙνετοΙἱΒτἱε·.ιιίιιεΙἱε ωοιπετα:, ςιιειε

τ;ζο ΜΜΒατι1 ίἰπειιΙἱ5 ετιιύε ἱτι Βι1τΒο ὸἰᾶοτιιιιι ωοτι:ιε!ιο

πιω όο ταΙΙἰο., ‹ὶιιὶτε.νἰ Ιιοιτήι·ύΒιιε ὸἱδὶοτιιιιι ιτιοικιάιοτιπιι

διεοτιιπι ΜπόΠοιιε ίπ ΡετΡετοιιτπ Ψιἰι1ὸεεἰω Ιἰἱπαε τειιπι1ιτι

·ιιιοὸο,ἰτἐι‹4ιιοὸόἰέὶἰΙιοιΜικεεόί&οτυπι, διΙκτεόοε εοτιιπι

άουτ Ιιοιι1ἰιπι1ω τοάόειπ αππιιπτἰιπ ΔΗΜ δε ΙκιτόΙΒιιε ωεἱε

τοΠάιιοε εοιπιιω ΓοΗόοε ιιίιιΑΠ; ωοι1ετα,ἰη Β:ίϊο ικιτἱνἰτατἰε

Β.Μ;ιτἱω , τ.ιΙἰ ιτιοιὶο ά-ειιιτι ΜΗ τεἀἰΒἱτἱοι1ε, @πει Ρτοεε1ί&ειε

-νἰἔἰιπἰ ΙΜ” Ρι·ὶιιε τεόόοτε τει16Βαυτοτ. Η ειιῇιιε :οἱ τεΓτἰωο

ιὐιιω δ: ιπιωΞωοιι ΡτεεΪοι1τοεΙἱττεε:ιε εοιτίετἱΒἰ ίεοἱ δε ίἰ8ΠΠ

ωοἰ ιπιιΜΜπε τοΒοτ.ιτἱ.Αἔὶιιιτι αιππο 8τει.τΞε ωἰΙὶ€ίἰτι1ο όιιο:ι1-'

τείὶιποττἰεοδιιιο ίεΡτἰιτιο ττιςι1ίοΑιι€μΠο.

ΘΒΒΒΙἔΡ "ἐΒἔΘΘΒἔΒἐΘΘΒἔΒἔΏἩἔΒἐὲΘθἔἔἄο~εΒΉέθ

ΕΡΙδ Τ ΟΙ.. Α ΡΗ Π.ΙΡΡΙ ΑΠΟυδΤΙ ΚΕ(5Ιδ

Ρτε.ιν:οι·ιιω Μ >ΒειἰΙΙὶνοε Νοεωειπἰα.

,Βε :Μάο αϋπίπι·πα'έ ||τε: :ἰπω Ρτι/ἔκιυι:ἱυπε:· θεπά:ἰοτιιω.

απ 1:07· Δ. . . . . . .` .

. Η ι ι. π π· :πω Βει Βωτιει Ρτ:ιτιεια: τα ιωινετίἱ5 ΒαιΙΙινιε Με

· Νοτιο:ιτιιΠε, :αἱ @εοε Ηττα:: Ρταίωα:ε ΡετνετιετΞπτ

ΕιΙιι:εω..

ΝονετἰεΞ; ςιιοεΙ ὸἱΙσ&ἱ δι Βόε:Ιοε :ιοΗτἰ* νι1ω.τεκιιιε

Κοτοιπαἔεη!ἰε ΑτεΙπἱεΡὶἴεορυε δε ε]ι1ε ίτιδτειξςαπεὶ Ερὶίεορἐ

Νοι·ιΜηι15α: πω τοςιΠΠετυπι:, @π Βιμ: εεαΙεΙὶἰέ νειεειιπἰΒιιε

‹ἱε ΡωΓειπτετἱοπε ςιιετιιιη ίιιοι·ἱτ εοεπεππἱο , τεεο8τιἰ:ἰο Πει:

Ρετ οιιι:ιτι1οτ ΡταεΒγτετοε δςςιωτιιοτ πιἰΙἰτοε , ἰτει νἰἀοΙἰε‹:ε

ε1ιιοά ειτοΙιὶερἰίεοΡυε Με: ερὶίεοριπε , ἱτι ειιῇιπε εοιπειπἰο

ερἰίεφραειι αἱ: Γιιρετ Ρτείεητατἱοιπο εεεΙείὶω , δι ΒαἰΙΙἱκ·ιω

ηοΠει· ΗΙίι:ε όἰοεεΗε οΙἰ8ειπτ Βοτιει Με: Ρτεεϋγτοποε δπι1ύΙΙ

εεε ίἱὸεΙἰοτε5 δε ΙεἐζειΙἱοτεε , ςιιοε ροτικτἰιπ ἰτινεπἰτε: δ: ΠΠ

εαπ[ωπ- ε1ιι:ιτυοτ ΡταεΒΧτετἔ ά9ιιο.τιιοτ ττιιΙἱτεε Βιμ:: ΕπετοίιιιπέΒι η»

ω τ.ιΒιππ , δε ατεΙιιεΡ›ΓεοΡιιε Με ε:ΡΠοορι1εΐοκεοωωι1ηΙεειΒιτ,

ω Μπακ 'ΜεΙκεή5 Κοτοπυ8:ηθε ε:εΒὶεΡἰΓεοΡΞ Θ: |ίΜΒ:8πΝ:010Μ ή”

ΙΜπιιιιπ Μ ηὶεΙΙἰεἰι. Τοω.,.Ρ.ι ; σ..

 



. ΕΡΙ$ΤΟΕΑΚΠΜ. ε;
φωσ ΠΠ οέτο σὶεεστ ασ σσεσι σεΒεατ Γρεέ"τατε σοσατΞο εεεΙε-

σα: σε ῇστε ρεττοσατσε. Ατεσἰερἰἴεοριιε νετο ίἰνε εΡἰί-εορσε

δε ΒαἱΙΙἰνσε σοίτετ Πσ8σΙοε ΡτεεΒγτετοτσσα δε τσΠίτσισ , εσύ

- ῇστανετἰιιτ , Ρτο τεεοΒιιἰτΞοιιε σἰΙἰἔεστετ εκατσἰσαβσσε τεστ

ι Πιτσ σσσσι ροΙτ αΙἱστσ , δε ἱσ σσετσ τσαῇοτ Ρατε εοσνεσετὶτ,

Με ΙιαΒεΒἰτ Με Ραττοσατσε. Ετ Η ΠΠ οάτο σοσ ΡοΙΙεστ Γεἰτε

ω σσεισ σεΒεατ ΓΡεέτατε σοσατἱο εεεΙείὶω σε σιτε Ραττοσα

τιιε , ἰρίἱ σἰεετεστ σσἰε σΙτἰτσατσ τεεετἱτ Ρταείεστατἱοσετσ εε- χ

εΙεΠα: , δε ἔσσε ὶΠε σαοεΒΙτ ίαἱίὶσαττι. Ετ Η αΙἱσιιἰε εΙετἰεσε

εοσττ:ι Ιιιιῇιιίτσοσἰ ἰσίτἱτστἱοσεσπ νεσττε ρτωσιτσετεττ :πάσε

ΡἰΓεοΡἰ δε εΡὶίεοΡἱ Γσί εΙΤεστ ἱσσοεστσεστιιισ εΞσεσπ εΙετἰεο

σε ε1ιιετεΙα Με. ΙΡΠ ετἱασα εοσεεΠετσστ σσασἰισἰτετ Βοσα Με,

σιιοσ ἱΡίἰ Ι1ιιῇιιΓτσοσἰ σε8οτίσιαα σιτε σ1Ιατἱοσε τετισἰσαβσστ.

. Ε: Η αΙἰσσα εοστεστἰοἱσσε εσπετἔετἰτε ασ σοε τείει·τετστ, δε

σοε εκἰσσε ίαεετεσασε ίἱεστνἱεὶετετσσε εκρεσἰτε. ΝσΙΙα νετο

εεεΙείὶα, σε εισα εοστεστἰο ίσετἰτ , ἰστετΞτσ σοσατἰ ροτετἰτ ατ›

ατεΙιἱεΡἱίεοΡο νεΙ εΡἰίεοΡο αστεσσαισ σισὶσἰτσισ ίσετττ , Ιἱεστ

τίσΡτασἰέτσσι είτ , σΙσ ναεανετἰτ Ρετ ίεκ ισεσίεε , ΓαΙνο ετἱατσ

τσσεῇστε Ραττοσατιιε εἱ,σσἰΡαττοσατσσι οΒτΙσσετἱτ Ατεσἰε

Ρἰί-εοΡσε νετο νεΙ`εΡἱΓεοΡσε σοσ ΡοΠετ ίε εκοσἰατε ίσρετ

Με, σἰΙἱ σαοετετ εκοσἰσσα ΡτοΡτΞἰ εοτΡοτἰε: δε Η εκοστσισ

ο ΡτοΡτσ τοτροτΙε σαΒετετε τσσε Ιοεο ίσο σσττετετ Βοσα ·ίἱσε

τὶσεΙἰοτεσιδεΙεἔαΙἰοτεισ, φύση ροΠετ ἰσνεσὶτε ασ ἱσ ταεἰεσ

σσισ. Νοε αστεσι ασ ατεΙιἰεΡἱί-εοσοτιιιιι δε εΡΙΓεοΡοτσιτι

Νοττσασσἰαε σετἰτἱοσετσ ἰσ εοσεεσἱισσε, δε ΠεστΙσε εοστἱ

σετστ Ητισἱτετ νοϊσσασε οΒίετνατἱ. Πσσε νοοἰε Ρτεεεἰρἱεστεε

ισασσασπιτε τ1σατεσσε ἰτ.ι οΒΓετνετἰε δε οΒΓετνατἰ ίαεἰατἰε.

Αθ:στσ αρσσ βσ”οτεττι ασσο Ώοισἰσἱ Με1ε1ν Π. ισεσίε

Οδτοὶπἱ. ο °

~ εεεεεεεεεεε -›εετεεεαεεεεεεεεετα

ισ ΝοεεΝτιι ΡΑΡ/Ε στ.

Ασ ]οσασσεσα Ασ8Ϊοτσσ1 τε8εσα.

Νσοεεστἱιιε ΙΙΙ. Ιοτιασσἰ τε8ἰ Ασ€[0τσισ. ΤεδΗ ίσσάσε

τ σοΙοτε εοτσἱε ἰσττἰσίεειιε δε νε!ιετσεστἰ τσοετοτε τστΒα

τι , ετιιοσ εσσι εκ Με ἴΡεεΙαΙἱ Ρταετοἔατἰνα σὶΙεέτἰοσἰε , στο τε

α!» 1109
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Γοάσε πΡοίὶοΙἱω ε151ι€εΒιιτ ἰπιει· εστει·οε ΡιἰπεἱΡε:ε ,πι νοτί.ει

νια: ταΡε:πάει·ιτε εἰ τενετεπτι;ιπι δ: ποποιοπι ι οιιιιιιπ Ρι·ο
ν άΙΙε:8:Ξοπο οι πωπω ι δε οικιΠ εοπῇιιτανετἰεἰιι τι: ἱΡίιιιιι,

πιο ποπ Ρειτειε Ιιοποτἱ , πι: ποίὶτο νο.Ιοειε άετοΒατε. (2ιιιιι

ἱιππιο τικιιπ δι ί:ιτπειιπ π68Π€επε δ: ίειΙιιτι:πι πι Ρτα:ιιιι!ιοιπιπ

ιιττιπίππο τε:πι€ι·ε εσπιτ:ι ποΙὶτειπι , δε εεεΙείιαμ ἰπιπιο Βοξ

όιίΡοπτιοπεπι ετἱἔεεἰε: ποπ αι€επόεπε ιιιιοιι ἰπ ν:ιπιιπι παπι

ενειεικιτε πιοΠτιε , επιιι εκτι:1ιπιπι ιπειπιιιπ ΑΙτἱΠἱπιἰ πεπιο

ΡοΠἶε εινειτετε,διπιιἰι:ιιιιἱό πιτ π) ἱΠο ποοπ:τιιπι πιιΠιιε νειΙαιτ

ππιιιιιτπτε. Μπι: οιιππτιππ δε ιιιιειΙΙτετ ΓιιΡι:ι· πε:8οτιο (Σαπ

τιπιτἱεπίὶε ΜΜΕ πιο: τεἔπΙἱ εοΙίὶειιὸἰπἱ ὸοτιιΙετἰιιιιιε, @Η

:ιι ίο:Ιππ Ιιοε ποπ τεεοΙἱε π: Ξπ8τιιιιε: (ω πιεπιοτἰει τ:ιιπειι

ιιπινετΓει!ίε εσεΙοπικ ποπ ποπ Ροιετἱτ ειιιοΙετι , οπο: ποιή

απο τπειΙἰτΙππι ποπ νἱπεεπτο , ποίΈπιπι εποε το ΡπτΙεπιπιτπ

πὁτπἰτατιιτ. Ηοιιειιια,επτἱίἱἱπιο ΗΙί,όιιτιεπι τιιιιπι οΒιιιτ:ινιτ

σ.ιιεΗτιιιπ, ιιτ ΕιΙιιπιτἱπ πιοπιιο. ιἱΒἱ ὰ ποΙιἰε ιοτἱεπε ιπειιΙαιτει

ποπ αιΡοτεε2 @πιο ἀιιτΞιἰ-:ι πισω εοἴοτἱιιιἱε ΞπιεΙΙιε&πιπ, πι

πω” εοπΠΠει ΗΜ :ὶ ποἔιἰε ίιι€86&ει ἴιτιιἱιιε ποπ Γει·ν:ιτε:Μ

]:ιπι Πε ιιιόιιτπιπε ΜΙΒ εοπΓΡἱεετἰε, πε αείπειιιειπ νιιΙπεπε

ται ΡΙπ8ειιιι ποπ Γεπτἱαε. Ιω Βιίεἰιιειτιιε είΓε νιόει·Ξε, ιιιιοό.

πει: ιπεὸιεειιιιἰιιἰ5 οικω ν6Ι ορετο.πι ιποὸἱεειπτἰε ειόιπιτπιε ι πι:

ιιιιιιιἰ πε τι: ι:οπιιιιοπ ιιοΠιιιιιιε ειιπι Ριορπετει πωπω πω

Ιοοιιοιπιιτ, δε ειιιειπ εοιιτπίπιΒιιιιιιτ :ιτπΡΙἱιιε Ε ΞπειτεπιπειΓε

Γιιιιι 8Ι1ϊθ8 ειπε δε πωπω ποπ ΡοίΤιπιι. Ηπα το ν:τΒι οιιοιι

πιο πια τἰΜ πιω Γιι88επτιιι·. Τπιὲει Βοπἱ πιιοο Ρτο πιο `

τἰπι Ειοιιοτπια:ιιτπι ίιιιιόετιιτ, ειιιπι πεε :ιπἱιππ: ὸοιτἰπιειι

ΕΜΠ ι€© 1Πἱἴ€ϊ€τ ε πει: @Με ιιιιειπι ποπ ίιιίειπιιο: ὸἱιιετἱιπιιε

ιπιιπιιο.πει: το Ριιι!ετ : ιιπόι: έ:ιπτο πιιιεἰε ίπποι· τοπια όιιτἱτἰπ

πιιΓετειιιιπτ 5 ιιιι.ιιιιο πι ετιιὸεΙεπι ἰΡίε :Μ ιιιιιτειιιιε ιπἱίοτει·ἰ

τιιἰ π:ι&ειιιιε πιιίου.οιΙιιιε τεΪιιΒἱΙἙἰ. Παπ πικαπ Ρ:πετπει.

παπι” ει: «μια ΗΜ πιο ίὶιἱςἔοτἱτπιιε πι» Π: ίοι·ίιτ:ιπ οεποία,

επτα το πιιιιοιι Ρτιιόοπτι ειιπειπτιε ιικτόιει νισεε ει€ιιιιπε, ειιιι

ιππτιιιιιιιπ πιιειιπνι9 ιπνιιιιιιι δε Ξπιιιτονιέιιιιι δε τε!ιιι&ειπτειπ

ίειΙιιΒιιτετ (πει δε απο Ιότοπιιε ι πιασει Νοέμ. Η πιοτπιππ

τιιιιπι ιιινεπει·ιιιιιιε ιπόιιταιιιιπ νἱοΙοιιτἱοτΞ ποε εοποε ἱπίὶίἙετο

πιιτόιειπει: παπι οιιοιι πεει:ΠΒιι·π επτα ιπΡΟτω. €ιήιιε είμ

τιπωω απ ίοι·Πιιιπ πι Ρτέεΐοπτἱ τείιι€πει @πάπια τ:ιπιι:ιι το

ειιρει·αιει , πω” εοΙΙ:ιιιι:ΙειΒιε ι:Ιΐεέιιπιι, εκ Ρετιιιππ ιιιιοπιιο

ιπαπειιιιι
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τταεότειαιαα Βειαεε!Ιεεε. Πε ειι1τεττι παταω Τετεααοιαἰε ΑΡΡοτεε.τπειε

ιαιαειαετατιιιαα ε Η ίοτΠεειια αΡΓο ἱιαοΙΞειαε αΪΡετἱ0τει παοΠααααιαε

ταοτα εαφεεεεε: Ϊ€τ€11ἱτειτ€ιΥ1 τε8ἰεττα το8:απαιιε εττειαεἱι15 δε απο

·ταετοι15 Ρετ απο εμ νεταεειτιαε είε ]ι1ἀὶΩειτε νΞνοε δε αααοτειαοε,

-οΒτετε;ιταεεε εατι:ιτειαιτε είπε εοταίἰΙἰο Γεααἱοτἱ , τι ε:αιαεο τενοεε

τΞε εττοτε : Γ.ιΙεεταα ἱτα ἰταίο ττεΒοεἰο ρτοεεόεταεαο @και εοτατΞ

ταεταεἰεττα ΙΙεεετετιαταα,‹αιαε.ε ΗΠιιε εΒΒαε ΒεΠἰ-Ιοετ ἐι ταοΒἰε όιιόιιααα

πιο ταοτααἱιαε ἰιααΡεττεινἱτ. @Η ΡτοειαΙ όιαΜο ρτεεεετ €11ΙΡ:ιπ1

αΡτἱοτεταα , εαοε ω! ειιΙαα:τιαα εΙτετε;ταα εἱὶαἱαροεετὶε ἱιπΡυτειτἱ,Ιῖ:ιΒ

ει: τεεεάετε νἱεὶεετἰε μ εποε! ίὶιΙα ειιο.τιιιαα Ιίεεετ:ιτι1ιτα πίτα

αααοταὶο ειπα εκρτεΠε, ειιιαα απατα τιιετεε ἰταΙὶεταεἰε ΡοΠαΙεειαπα:

<Ρετ επω νΜεΙαεεε Ιἰεεετειε ταοταἱε ΙαιατταἰΙΞτετ ίιαρΡΙὶεεταπ , ιτε

ε1ιαοά Με ει!αΒειε εαε ιαε8οεἱο 5Ρίο ατο εαοτααἰιαε ττοΒὶε όἱεετεε,

·ίἰττααἱτετ ετεόετειτ1ι15: [ατομα εποε! άεΒιιετ:ιε Με ε!ΠΕεειΙειι

εε φ1ειΠΒετ εαάατααΡΙετε , σ.1ιιοό Ρετ Βιεταα τιιετειε ίοΙΙἱεὶειαὸὶ

εαεταα απαρεετειειαετα : Ρτε:Γεττ1ταα ειιιαα Ιαοε άειααειιτα νἱΓειε ίιαετἱε

εεεερτετεεεαιαειαὸοειιἰὸειαα [ατομα Με ε εε Ρτἰειε ειιἀἱειιττα

·ὸὶΙἱΒεΩτετ δ: εατεαααἰταεεεαιαα Ρτειὸεταεετ όεΙε8εεοε ααοΓττοε :τά

Ρεπείεταεαααιαα τοπια Ρώτα». @Με τατο εοπαΡΙετααεαατο ααεεοτἰτ

νεααἱτε ίεεΠϋ. @κιαατορεετ, ΒΙἰ εειτἰΓίἰιταε , πε Πε @Με , δε

ιαεεοεἰο ἱΡΙὶ ὸἱΗἱειαΙεεεεττα ταιιΙΙεπα ατα8ετεε ,”ιαε εε, ε1ιι0ό :ιΙαΠε,

ὶια Παω εὶἰΗὶειιΙτεεεταα ἰταεἱιαε:εε , εὶε εστι ποτε ΒιεΙΙε ν:ιΙεειε

εκΡεὸἱτἰ. ΑΠοεαιαί Ψ.1ειΠΕΠΠ1Ε11Ι1η118 ρετίοεα:ιιαα επειτα ἱταΒο.

ιιαίτιο ίαιαεετε εὶἰΙἰἔειτταιαε > δε εειταοταἰεεταα ςὶἰΓεἱΡΙἱταειτα Μώ

8ταετατετ Πε εστί-πειτε τεεερτιατιιε : εαιιἱε αστεια ειαταα ἱε ειιἰ ὸἰΙὶ

8ἱειιτ εείὶἱ8ειτιιτ, εποε εἰτε:ι επω ρΞετε.ε εκετεεειιτ, εο ε1ιαοό

σ.ιταοτ ΜΒεαιε ρεεε” Ειπε , ετιαω ὸιιΙεἱοτεε Γεω ειιταα ειααετἰιαε

Ξταίετιιταειατ:ταΞΕ εαίεαιαε ειά ετεε εταεταίεε Ρωι τααιτιιααα Γειίεερεἰο

:αστα νε! τεειιίειεἰοιαετια Ρτεεί-εταεἰιιττα , φαει ρτεετταἰίἱιααιιε εεΗταα

ρΙενετἰεε εκ ειαιαε εκ μπε Οεταιαἰροεετατὶε Βεἱ Ρεετἰε δ: ΗΗΕ

δ: 5Ρἱτὶειιε-ἴειιαδεἰ , δε Βεειεοτιαττα Ρεετἰδε Ρ:ιειΠ εαΡοίεςαΙοτ·ωπ

:Με ,εαιιοτιαττα Εεεε Ιταἀἱ8ααἰ :ιυδὶοτἱτετεπα ΙαεΒετταιιε, εε Με τ

εΙαετταατα:ειειιααα άεεετταΞταατιε , δε ὰ εοιαατταιτταἱοταε ΒὸεΙἰιιιαα ρεεε

εἰὸἱτααιιε :νεταετεΒἰΙἰΒιιε ΡτειετἱΒιιε εαοΙὶτἱε τἰττααἰεετ ά:ετατεε ἱτα

Ρτεεεερεἰε , ιτε ίετατετατἱεττα τρίεταα , εΡρεΙΙειεἰοταε τετταοτε ποτε

εἱὶτῖετεταε ΡειταΠεετε : Βιεἰεταεεε εειααα ίὶτα8ιαΙἱε ΒοιααἰταΞεΞε εε

Ϊείὶἱνἱε ὸἰεΒιιε , ΡιιΙί.ιετε εετταΡεταἱε , δ: εειααάεΠε εεεεταίὶε ιιίειιε

ειά ίεεἰείεᾶαοτιετια εοταάΞεκαειτα Γο1ετεατι1εεε αταταονετὶ. @Με

Μ
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απ:: δε πω. Μ, :πιάστε Ποπιιτιο , οτε ΡτοΡτιο Ρπιιιι::α

ιιιπιπε, πτ π: εεττιπε δε ναιιπιπε Ρώπα ειπε ιποπιτιεπι ενα-ι

ειειιαπι ιπποτείεατ, :πιω επΙΡα εετιεταιειπ εεειειιαπι ποιώ

τπτ οΡΕεππιΙΤε. Απ ιιαιε εππι απιπτοτιο πει εοπττα_τε ττιπι

τιΡιιειτετ Ρτοεειι”πτι, π πεε α: τππιτι εοττιπετε ίειιιπετιε ει:

τοτεπι. Εεεε τεπίπε επ ατεπε ; Επι<ζε , Μι εατιιιιπιε , :ι πι.

επτα , :με ποπ εοιιιπενιτ αισιτε τεττοτίππιε πε ίαπειατπε αιι

ιιιαετανιτετ ιιιίιτπιετιε , πτ ποπ Γοιππι ποπ Ρωιπ απ πιειιοτα.

Ρτοπεετε ενετππι ετιαπι νικ ναιεαε απ Ρτιοτα τεπιτε, επιππ
ω

πτι:με ΡιαΒα απ:: πειοτπιι ποπ Ροτετιτ ειεαττιεε ίαπατι.

Απε πτωση Αόιππι αππο ετατια: Μ (Κ) ΙΧ. :μαππο μι»

πω:: ::οπττα ιι:ει·ετιεοε Αιιιι€ειιιεε ατπΡπιτ π:: , ΡιιιιιΡΡο

τε8παπτε ιτι Έιταπεια, τιιαζε·ιιιτο $τεΡιιαπο α: ΙιαπΒαπτεποιε ε:

Ποπιιπο ΡαΡα ιτι ατειιιεΡιΓεοΡπιπ (ιαιιτπατιεπίειπ οτπιπατο

εοπττα νοιππτατετιι 1οιιαππιε :ειπε Αππιιαα , ΡτοΡτετ :μοπ

τεττα πω: Ρώτα πι: πιο ιπτετπιδιο.

  

ΡΟΚΜΑ ιΝΤΕιπ:ιεΤι ΑΒ ιΝΝοεΕΝιιο πι.
Δ ι πι Απειιαττι εοπιιιτπτα.

' Με επ πεπεταιιε. ιπτετ:;ιιδιι Ρετ Αιι€ιιαπι ιοττπα εσπ

ιιιτπτα αιι Ιπποεεπτιο πι. ΡτοΡτετ εοπτππια::ιαιιι

1οιιαππιε τεΒιε. @ποπ :Μπι :μαππο νοιπετιιιτ π:: οπι

πι Γοιετππιτατε δε Πτι:: ποια οπιπεε ιιοταε ιπ εεειειιιε πι

εαπτ, δε ιεξ:ταπτ εναππειιππι οιιιια ταπιεπ ειαπιιε , π: π:

ππιιπε ιαἰεπε ιπετεπιατπτ , πεεεαπία οταππι , πεε αιιτετ,

πιίι π: αΙιεμα Ροτειιε Ρετίοπα ποπ ει:εοπιπιππιεατα, :με

επιιι οπιπι πενοτιοπε Ρετατ ιππτεΙΤππι , ει: επιπε τεΡιιιΓα

8τανιτετ ι:επι ΡοιΤετ εεειείια. Τππε απτεπι Γοιπε πω,

Γεπ :πιω αππιατ π. 5αεετποτε πε νετιιππι Ρτα:πιεατιοπια, πτ

Ριπε Πεο οιιεπιατ :ιμαπι ιιοπιιπι δε εετετα ιιπιιιιιιιοπι. Ιτεπι

εοπνοεεπτ εαΡειιαπι Ραττοειιιαποε (πω ιιπππιιε πιειιπε Πο

τπιπιειε δε ΡταιειΡπιε ίειιινιτατιιιιιε απ ετπεεπι αιιππαττι πι

νΜα νει πι ειπιιτετιο . δε Ρταεπιεεπτ επ εππι οπιπι πιιι€επ

πα Ρατιεπτιαπι δε οιιεπιεπτιαιπ , :μια (ιιιτιίιπε ία:ίι:πε επ:

οι›επιεπε Ραι:τι δεε. Ε: .ποεεαπτ :πιο πι: οιιεπιειιππιπ Πε::κ



Δ ΕΡΙδΤΟΕΑδυ-Μ. Π δ:

Φωτο ΠοωΠΠ, 1ιοΠτε τἱΜετε α” εμ ΡοτοΙΙ4εεω Βειδειπ

οεεἰὸειπΠ εοτΡιιε δα. Ρει&ει Μπεστ. ρτεεὸὶεατἰοπε , ιΠεειιπ

5ε1£ετὸ0τ€8 Ριτεεεε ὸενοτὶίῖὶωε ρω ΡαδεεεεΙεΠσε, δε Ρτο

ΠοαΠΠο τεἔε , οτ Ποιτιὶτιιω 1εΠιε (ΣΙΜΠιιε 6168” Ρεδεε

ε)ιιε ΕΠ ω... ΠιΙιιτἱε , δε δε: εἰ ΠοΜτι1ιπ εσπΠΙΠ , οτ φα:

:ιέξειπό:ι Πιτιτ Γεειιιπ:Πιω Πειισι νΜεατ , δε δε! ΜΡΙεπάσ. εμε:

νΜετΠ: εοιινιιὶείεειτ. ΙΉε:ιατ ετἰεπε ρι=εεεε- Ρέα: νἰνἰο δε ρω

δείιπιέΠε Παπ εοπίαενεταιιτ οπωεε·› Πεκ°Β 8ετιἰΒτω δε εΠΙἰ

ἔεηεἰΙἱὶιΠε ρσΡιιΕπιω ιποπεπιπ, Π: ἀἰε πεπο&ε 1:ειΙίΒιιε οτα

ι:ίο:ΠΒιιε ΠπΠ&ειτ, ω: όείεθιιω πιἱΙΤειτυιπ νἱΒἰΙἐἱε δε οτατἰοπἱ

Με ΓιιΡΡΙεειπτ 5 δώ». ο:κπιεεΗΜ Θ... σΒεδΜπε8 δωιπ·-εεεΙε

Με Πε5. δ: νΞσ.ιτι ΜΜΕ ἱιι€τεἀὶιιτιτατ. ἐξ!! ειιτεω τ6ΒεΠεε

εκτἱεετὶιπ νἰτιὸἐέὶαπι Βοιπἰττἰ Ροτετιιπτ ΠοτιπΕόρ96. . ΜαΙε<

ιΠ&ιιε επὶιτι μια· ειιἱ ιπειττἰ νεώετατιτί Ρι18τιο ι46ΠΙΗτ. Πε.

ΡεΙΙ:.ιιΠ ετἰαπι ίεΠο. ἀεπιιιπὶειπ , Μ! Πεε1ιειε Ρειπεπτ ΡαεΒιπτ

Παμε ειι.1ιι:ιιι: Βεπεδάϊ:.ιω. Ιεεπι ΡΩΜΗ -Βειρή2επτι15 Μ

ὸοπιἰΒιιε ειιιπ εἱιτὶίωειτε δειιπᾶἰοπε , δε απο δωιΜ6ΒΜ

ΓοΙειτπΠτατε. Εν; εοπνειπἰειιπ οτιπνιεε ΑεεἱιἰὁἱειεοτΠ δε Βε

ε:ιτΠ Πι δὶε εο::τισε Παπ εοπίιιενετιπτ, δε ΠΠ εΞε εΠεετιιι:

@ΠΜ εοε οΡοτἔεειτ ί.ιεετε : νετιιε ειιτεκι=2 ·6ΜΞίωα ιιΒΞειιε
τείετνετιιτ. ΗιιΒεπιπ :ιιιτειάι Ρει=οεΙιἰςιτιἰ ν:1ετοιΠωιιυεδ ειδ

Β:ιΡτΞΖωάιιω ριιει·οε, διιοδ ΡοΙΠ: °άείεττΞ Ρετ δωτιοεέιηιιει

αστειο Βειρτἱἴττιειτὶε ΙιοπεΠε τεροηειτιιτ, δίενειε ΠοετεΠε ειιΠο

εΠε.τιιτ. ΦΠΕ11ιτη116 εοπίεΠϊοπειπ Ρετἱετἰτ , ΜΜΜ δικιο

εΙοευιπειιε νοΙιιετἰτ , δε Ιε8ἰτΙιιπιιω τεΠΠΠοιΠιπω Πιεἱατ,

δε οπιιΠ ίοΙΙεωΠΜιτε ; Γεδ Πω ειιε!ι ειιίίΒο. , δε Πτιε εκ

παπα ιιτιέΠοι·ιε. (3οτΡοτει όεΠ.ιΠ&οτιιιτι @η εΙετἰεοτιιιπ

ευ.ιπι Ι:Πεοτυπι Ροσωπιτε ΠΕΠ ειπιἱεἱ εοειιπι νοΙιιετἰιπ

εχετε εὶιπἰτετἰιιιπ , ρτωεἱΡιιε ΠΜ ττωπίειιτιτεε ροίΠιιπ

εοπππονετἰ , ἱτε1 ε1ιιοά ιιιιΙΙι1ε δεεετάοε ἰη ΓεριιΙτιιτα Μεσ

τι.ιω ΡτεεΓετιε Πε. δω εοτΡοτε ῇπεειπε ἰπ δοιπο , Ροτετἱτ

μ

' δτιεετάοε,ίεά Πιπε ειπα: δ: Πρε ειδικα Βεπεἀἐᾶει,Ἑειεετε ΡΗ

νπτἱπι εοωιπεπόπίοΠεω :ιιτἱτιπε. (:Ιετἰεἰ ΠεἙιιΠέΊ:ἱ Βετιε

ΡοΠὶιππ τεροιΠ Πι ττιιιιεἰε Ιἱἔηειτἱε· , νεΙ ΡΙωτι6εΞε νειΠ5

Πιρετ :ιτΒοι:εε εΞωἱτετἱἰ 3 νεΙ Πιρετ :παταω Ετ·εοτΡοι·:ι

τεΙἰἔἰοἴοτιιτΠ Ροτιετπιιτ ΙΠίτει ίεΡτει Πω, επειτα εἰιτιἰτετἱἱ

:που ιιΡεττει. Ιτειπ αΙτατὶα άετιιιάειπιπ ἱΠεεεΙεΠἱε. ΜιιΠετεε

ειιιτειιι :ιά ΡιιτὶΠεατὶοπεω που αάΠΠτι:ατιωτ. δΡοτιΠιΙἰ:ι δε ιππι

Μ ε



:κι :Μιεοειι.ιπειι
Σττιτποπιο ποπ οοπτττιποπτιιτ. [Ποιοιιτππιιο νιιιοΒιτιε νο! απο

τ!ιοτιτιε νιο!οπτιιππ ίειδιοιπ ιπ τοπικ οοοιοπιιιιοπ , Ιι:ιτιιπ πο.

@πιο δ:ιιιιπιπτι ειππτοτιοτι δ:οοιππιοπιιιιτιιοτιπτο , δ: ποτπιπει

οοπιπι ιιιιι!οιειδιοτιιτιι τοι!ι8:ιτιειπ Γοτιπτιιιπ , δ: ιπιοε πιι!ιΙιοο

ο!οιιιιποιοτιε οιτοοιππιιιπιοο.τοε. @πι Η πο:πιτιιοτιπτ πι! Επι·

οοπιιιπ πιιττοπτιιτ. Μππιιι:τιιο!ιο!ειτιιπι,ίι ε! πιο: ποτιπιττειπ

τιιι·,τοοιπι.ιπτιιτ ιιοποιιιιοο , !οπιιπτ δ: ο!οοοεπιτ. πιο ιιιιτοπι

πιιι ποτιιοτιπτ τοοιποι:ο οοι·πιιε Ποιπιπι , πιιι!ιιιε :!οπιιποιιιτιιιτιι

οιι ιιτ ι·οοιποτοπτ ,δ: οοπτοτπιοτιιιτ;ποπ πω: οοτπο:!οτο οπτ

ιιοε Επο οοπιι!ιοοπιιοοπι νο! πιπιιω ιιιι6τοπτιοα ποτΓοποι ιπ

πιο Ροίοιιιιο ποο δοιποοπε. Ηοο πικαπ οιε πιι!ι!ιοο οιοπιιπτιο
Χ

πιο ίιπο τιιιιιτιδιιοπο τιιιποπ. Τοποιιπτιιτ ιι Ποοιιπιε οεπιτιι!α,

δ: οιιιιτποπτιιι· οτιιπιπο- τιιττι ο!οτιοοτιιιπ πιιιιιι·ι !ιιιοοτιιιπ πι

πιιοπτιιιπ πιο ποτοι·ιτ. Ροτοπιπτ :ιιιτοπι πιιπιτι ποι· οιιιοοπι

ιπιιπιαιτιοποπι. (::ι.πιτιι!ει ειιιτοπι ιπ οιιπιτοι·ιιε ιπ ιιοτπιΒιιε

δειοοι:ο!οτιιτπ δ: ποπ ιπ ιπίε οοο!οδει τοποειπτιιι·. Οπιποε νοτο

Επιίοοπι ,Αππ!ιατ Γο!οπιπιτοι: οιιοοιπιπππιοιιΒιιπτ, οιτοοπτα

ποτίοπο. Ποιπιπι ΚοΒιε , δ: Κοπιπα , δ: ποτίοπιι ιιιιιιοιιιτιι

1)οιπιπι Κοπιιι , πιιιοιιπιππο ιπιίοιιιιτ νιοΙοπτιιπι :πωπω ιο

οοο!οίιιιιι , νο! ιπ ποΠοΠἱοποε ο!οι:ιοοι:ιιτπ , νο! οιιτο!!ει οοπιτπ,

δ: πιιιοπιππιιο πινω ο!οτιοιε ει!ιπιιιι! :ιο !:οπιε οοπιτπ ἑι το.

πτοιι!ιιιε οτποτιπτ, νο! :ιο ιιοτπο ιπο!οΒιοτοτιιτπ τοοοποτιπτ,=

πιο! πιπονοτιπτ, νο! :ιίποττεινοτιπτ,νο! οι! οιιιιοδιοπάιιιπ το

οοποτιπτ, πιο ‹!ο νο!ιιπτ:ιτο ο!οποοτιιιπ νο! :κι οπως οοπιπ1.

Ηοο ειιιτοτπ πιι!ν!ιοο_δοπιιποιοπτ ο:ιπο!!ειπι πιιοτιοπε πτ:οι!ι

οιι!ιιιπτ. βοιοπιιε Ποπιιπι ποιοι ι:οιιι!ιιιιτπ ίιιοτιτ , τοΓοτνο

τω: !ιοποιτο ιπ οοο!οιι:ι, ι!οποο άιοατιιι· ποιό ιπιιο ποπ :ιο

ποπ, ιτε πιιοι! ε! πιι!!ο ιιιπιειι:πτ , ποο ο 5ε.οοι:δοτο , πο:: πι:

πιο. (Σ!οτιοι πιο τοποποπτ ιπ οοο!οιιιε δ: οιιπιτοτιιο, πω:

Μ, !)οο διιπτο πιιοοπι,πει!ιο!ιιιπτ. δι πιω Ηοίπιτει!ιοτιιτπ

ονοι·ιοτιπτ , διΙιεοπτοτ ειδιποπο:ιπτ διιοοτόοτοε ποπιι!ιιιπ , ιιτ

οοπνοπιειτ απο. οος!οΠιι_τπ πο! οοι:ιιπι πτο:ι!ιοιιτιοποτπ , δ:

οοπίτιτοτπιπιτοπι ι!!ειιπ ι!ονοτιιιιπιο οΒιοτνοπτ ι: οιιιιι τιιπποπ

πωπω οιε ποπ οποτιοπτιιι: , ποο ιι!ιπιιοπι ιπ ι:ιπ:ιιτοτιο

ίοπο!ιτο ποτπιιττειπιιιτ π Για! ει!ιτοτ πιιι!ιιιε πιοι!ιε επι ποτοι·ιτ

ο!οτιοι οοτιιπι οο.ιτ!ιιιτοι·οε οιιιιτοπτ, δ:οιε ο!ιοπό:ιπτ δικοι

ποτοεπιιοτι !ιοο ιιιτοτόιδιιιιπ Ποιπιπι παπα: οιτ, οιιι.πιι!!ιιε

ποιοι! μοΒιιοι:ο. !τιι 8οιιοι:ο!ο δ: πει νιο!οπιππι :ιι , παπι
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οιίΠιίτη ΡτίνἱΙε8ἰιιίτι , οιίΙΙ:ι ΡετίιιίΠίο ιπίίΠι·ιίτιπ νε! :ιΙί:ιτιιττι

Ιίδετεατιιιπ Ροτείε οίοίετν:ιτί. ΝίίιίΙοπιίουε πωπω εΙεεπίο

@Με δε ΡτοιτιίΠεε Ρ:ιτοείιίαηί εεπεειοειιτ ΡετίοΙνετε , Πε

Πειιε σε είιιείείείπ ίΠοτιίιτί είιιτίιιε ίτείεεευτε δε απο Ι)ειιε

μικτη είεείετίε εεείεΠε,εεω νίνίεδιιο.ιπ άείιιπέείε οιππίει

εεεοιπΡεπίευτιιτ. Ρι18ίι:ί-νί ετίο.τιπ οιιίειιπ1οιιε :ιό μεση εε

εΙείίε εοπίαΒει·ίωτ , απο ωσεί είίΙίΒειιι:ίο. ίπ Ρτοεε&ίοηεττι

εεεΙείίαιεδωίεεεπειιτ. Βειίεείί&ίοπεε ίπ Ρτειτιάίίε δε ετα

τί:ιτιιπι ειέείοιίεε ωστε Γοίίεο Ιίεετ Ωιεετε. νειΙετε.

ΕΡΙ$ΤΟΕ.Α

ΜοΝΑεΗοευΜ εκΑΝοπΜοΝΤΕΝεισΜ

' Αεί Ιπποεειπίυω ΙΙΙ.ΡαΡετη.

11: εσκε·εφτωπι Ρωτώ Μπάκα.

Αιί&ίΠίπίο Ρετι·ί εις Ποπ:ίιεο Ι. Ι)εί ει·ειτίε ικιίνετωίε θεα ε!.

Εεείείίεε Γιιπίπιο ροπείίὶεί ΡειίΡετεε είετίεί (3τεοόίηίοπείε ΜΙ· ί

είπε οικω τενε1°επΕίε ΩιΙιιπεπιείε :τίΒιι1εείορίΒιιε εοωΡω

ωίΓετοϊειω. ο Π

Αεί αυτι οροτεεε ίπ τι·ίΒιιΙειείοπίΒιιε τεειιττετε, επί Ρφ

τείπε είε οΡΡτεΙΤοε είε ττίΒιιΙ:ιτίοηίΒιίε ΙίΒετ:ιτε· (3Ιο.τωνε

:Με ειδ Ποωίιιιίω ΕΠί Ιίι·ειεΙ είε 1Ε8γρεο, δε Ποπίίτιιιε

εκειιείίνίε εοε , Γιίίεἰτειιπε είε τίπείρεττι οιιί ΙίΒετανίε εοε είε

Ροτείε:ιτε Ρίπειταοιείε δε είε ο απο μπείτε: ίετνίειπίε. @Η

νετο ί:ιείεωιιε τίοε πιίίετί ,εΒίε&ίοτεε οπίηίΒιιε , ίιιΒίο.τίωτίο

δε ίΠιιίίο Με δεί ίπ είτειιίτιι ηοΠεο Γεω ίσο είίτε Ιειίεοτιίπι

Γετνίτιιτε εοπΓείτιπί ? ΟΙ:ιτικιτε που εεΙΤειωιιε οπίπεε δε·Ιίτι8ιιΙἰ,

Ιεεί τιίίιί1 ρτοΗείπιιιε,εμίε.οιίΙΙιιε ίεπε11ί8ίε εΙαιτίοτείτιποίετιίω:

είο!οτεπι οΠεηείίπιιιε , δε πωπω ίυ.εειιττίε : ειιίΡΡε ποπ είε

ΡτοΡίπετει ίπ Πτείεί : ΜοΠεε ιιοΒίε ωοτειίιιε είί,πιεε τεΙίεΙιιἰε

Βιεεείΐοτεπί ΠΜ , πιο είιιεεοΡετε ίπιίτεειιτ. _]οΓιιε ·ι1:ωίε1τιε

ίιοΙὶετ που Με ρω ΡοριίΙο Γιίο, ίοεείιιε ΡεΡίΒίε αυτι είΙίετιί

8εοίε , δε εοττιιΡειιε Ρεείωία εοι:ιίπι , εοτπτο. οσε Βιθ:ιιε Με

ειείνοεατι18. Νοε εΡε Ρ:ίκίεεΡε ω οοριιΙο Γιιίείεεωε ὁ Όοπίίτιο
(ο
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υ

:τισ `ΙΙΒ:τετ σοε σε τσ:ισσ Ι:σε:ιΠ. ΙΡίἰ Π:1σΞάεω Μό οσε ορ

Ρτττσστπ σΙττα φωσ :το:Π ΡστοΡ: δ: σ.τΠστστιτ δ:ὸο όἱο σι

:Πωσ ίσἱε τιΙὶστὶὶε ίσα: οσε Γειταεσσι: (σΒβ:ετε ἴοτνἰτστἱ. Πο

ί:τνΙετπΞΒσε Βιέττ ίσστ Ι)σττσισ ε τπει8ἰΡττἰ σε ἀἱίεὶΡσΙἰε, Ἑτα

ττοε σε σσστΞἱε , δ: ὸἱνἰτεε δ:: ο8οτσε. ΝοΙστκ :σττἰΒἱ., ίε:ἱ

:σττΙ8οτοε ποπ όο:οτἱ , ίε‹:ὶ δωσε. νσΙσσε νἰὸετἰ ΡΙτι1σίσ

ΡΜ, :σττι-ΐιστ οτσσἰτισ ΠσΙΞςΗ. δειρὶετττοε ωσπου ίση: σ: ί::

:Ι:ιστ ΜΜΕ: : σαν. εστω: ίε:οτοσεί:ίσστ , σσἰει ὰ Όσο ποπ

ίση: Ποτσοε Πσιιτ:Ιαπ στάσσε :σώσε ΡτεΠόειπ ά:Πτσισπ,

ἰσίὶἱτσττι τ:Ιἰἔἱσσἱε νἱσΙειστ, Βσσει €Ο11°1τ1°111Πὶε1ἀἱίΪἶΡ21ΠΕ ε εστε

Ιὶισεσἱσςὶε , σστἱε , δ: :ιτισ:ἰε ία::σΙαττσσε :τι παμπ:: οτσ8εισ

:σε : δ: Η: Η:Επεσε ίοσΙἱεστ :ισστοστοε σκεφτο 13ωωω , δ:

.ἰΕἔγρτἰσε δωσε : δ: Μεσ ό:: τε:ορτἰε δ: εκρεσίὶε @και

ττμιτόειτσισ πισω, Πσττιἰσο, σοΙσσ: το:Μετο τετἱστιοπι ε ίεά

€οστττι:Ηειιστ :Ιία:στεε :μισό ειιτ.αττι ΜΒοστ τοτσΡοτεΠι1ττ1 δ:

τσε.σά:ιτσ στο , δ: ρτοστ νοΙσοτΙστ άίΓροσίαΒσστ. Με:: σωστή

Με: Βετο ἰστσΙοτειΒἰΙἰει Πτι: σισττἱ ΙκιΒοστΙ πωσ: Ποὶ ; σωτ

ότιισ το.στοπ :Με Ψεκάστε τ:Πεισ:, ΙτισστΕσε τισε ειΡΗἙστιτ ὅτε

νίσεδ: τηοΙ:Ρωστ: σπισσε ἴ:ὶΙὶ:οτ ἰσ τισε Ισσώσστ νὶσΙεστειε,

δ: @Μπεστ ίσσόοτε εστώτσισ , Ηττα :ιΙἰσσσ σωστο στα::

νοΙσετἱτσιιε τ:ΠΡτοτο νοΙστιττιτἰ : :ἰΒοε·σο1ὶτσε :σἰσσσἱσιιτιτ,

σ: Π: τισε Ρετἱισειπ- ΤτιττΡοτειΙἰα οιισσσο ΗΜ νειιὸἱεεστ, δ:

σώσω ΪΡἰτΙτειΙἱε σἱἱσΙστσἰσσε σίστΡ:ετο Ρτα:Γστσσστ- Α:ὶ εοΠει

:Μποστ :πω ΡσΙΓειστ , Ρτσα:ίΠοσοε στδ·ίσαστ , ίο.σ&σει.τσι

ροττετι:, δ: :μισά σα δεδοειτ Βοττ :Ποσοτ Ρεττἰτετ δ: ειΠδτωτιστ.

ΙΡΗ ετἱειτι σσε ει:εσίειστ Πωσ! δ: ῇσόἰαιστ : δ: Η τοτε: :ΠΙ

σσετσΠΙστσιπ ττοε τορτοΙιεσδτσ1σε ενώ Ρτσ εΙἰσιιοβοΙὶδτσ ἰστ

Ρσίσ:τΞσσιε εἰ σι:Η:τιστι , :Ισσσ τσ ειΠσσο σε ίσα νοΙσιπ:ιτί

€οσττατἰσσ1 ε δ: τστιττεόὶεοτ σσΒἰε ειΡεττο πίστευε Γ:: Γεἰτο

:Ισο πιο:Ιο άοδοεσ: ῇιιὸΙαιτἱ- Ι..οσ8στιτ @τεστ-ΠΠ :Με ενώ

νει: :σστσιπ:Ισιε δ: σΡρτσΒτσι , ιτιἱτιτιεδ: νετΒετο. σιτε: Ρ:ιίΠ

έσωσε ὰ ΜΙΒ ίτεττίσσε, δ: ισεεεὶττισ ω σο: πωσ. δεσ Ἑτα

`ττ€ε. ποίΈτσε νάτοε ΕΜΗ το!ΗισσιΜ , θά:Ιοε δ: τοΙἰττἰσίσε,

Ρτ2ἴοσ:ἰσω-ροττἱτοτ:ε ειδ το , Ρ:ιτ‹:τ 5:ισθ:ο , ττπο[σ1ὶττἱτσσε,

.σοὶ σε σε δ: :Με στι:: Βτονἰτειτἰε αισΠι ίσΡΡτἱιτιἰωιιε ρΙ:σἱσε

εεττὶίὶεατο το Ρστοτσιπε :σώσε Ηά::ΙΙ:ει· δ: ΙσσσΒέτειιτττ :τε

:!οτι: ·ροτ:τΞε, τειττησωσ :κΡεττΙε , Ρτσρτἱἱε Ισ ΡετΓσισε.

δο.τι&ΙτατΞε :σε ἱ8ἰτστ Ρ::ΗΒσε σΒνοΙστί τσ8:σσσε ίσΡΡΙΞ:Ιτ:τ
1
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δε σενοτε ·σσατεσσε , Η σσα Γσστ σετ νΞίεετα Ρἱετατὶε στα:

σΞέτοτσισ ίταττσισ σοστοτσεσ ΡετἱτἰοσἰΒσε εΙσει8 σε εοτστσιι

σἱ απεσίσ Ρατσε σώσει :Μ ίαδτστΞ Γσστ , Ρὶστσ ασσττσσι

ΡταεΒεαε δε ε!τεθ:σσ1 εοεΙἰ ἱτσΡΙεαε τ1σοσ τοΒαΒιιστ. ΒΡεε

εσἰισ σοίττα τσ εε ασ ὶΡΓα Ρτοσιοτἱοσε τσα τετιι€Ιστσ σοίΈτστσ

δε νἰττσε,δε νεσὶα, ασῇστοτ σι ττἰΒσΙατἰοσἰΒσε στα ἱσνεσε

τιιστ σ0ε σἰσαἰε. Ετἰρε σοε Βοσ1ίσε σε Ροτείτατε ΒατΒατἱ

αι δε ε ίετνττστε ΙαἱεαΠ ἰσ φα ισασεσπσε στσ, δε σοίττἱε

ίοτίασ Ρεεεασε εκἰ8εστὶΒσε εοαΕτὶ Ρατἱτετ δε ἰσνἱτἰ. $$εσΙσι

σώσε σώσε; σοσ εΙτ αΙἰσε εσύ αστσνετ, σεε ίεἱισσε αΙἰσσι

αΡσσ τΙσεσι Ροίτ τε ετεσασσιε :σΞσσετσ ἱσνεσἰτε τεεστίσσα.

Ροσε, Ποισἰσε, σσετσ·εασίατ σώστε , φα: σ1”σσε σσσε σε` -

τετσσσατε σοσ ίσἱτ Ρετ αΙὶσσετσ ρΙὅσατὶε σεε σεεἱία. κατω»

σσΙα νεττ›α σἱτσἰε ΡτοΙστα (ασκ ίσστ αστο; μπι Ισεο εαττσ-·

σε σοστα: Επειτα ταεΞισσε σοε Γετνἱ τισ σσττσΙεε δε σείΡεέττ

τεστασ Πισω τσοσστσ δε αστσἰ. Τσ αστεσ1, Βοσιτσε , Με

ίετετε σοίττἱ. + -

ταεεεεεεεεεεεεεεεεεεε.εεεεε

τΝΝοεεΝτιι ι>Αικε στ. ετιετοεΑξ

' Ασ Κοβεττσσ1 σε βοτεσοσ Οετσἰσαὶεσπ.

·ωΙτέαίτ ?αυτί Εστιακή: 6'ταστίίωεπτεσβσω Ρία:

«απο βι·σωτ. ›

ΝσοεεΝτισε τη. ΜαεἰΡττο Κ. σε (Σοτεσοσ μεση· ω. τη.

τετο εατσἱσαΠ ΑΡοίτοΙΙεατ $εσΞε ΙεΒατο.

τ)ε τσα στσσεσσα τσἰτατἰ ε:οεσσστ δε τσονετἰ , ε1σοσ ειισ1

:Με σεΒεαε εΙΤε νὶνεσσὶ ίσταται , δε τεΙἰΒἱοσἱε δε σοσείτατἱε

εκετσρΪατ ; τσ ίὶεστ εκ τσατστσ τεἴετὶρτἱε Ρετρεσσἰτσσε Ιἰττετε·

τσιπ, τσατεττα σἰίΤεσίὶοσἰε δε ΓεασσαΠ σὶ8σοίεετἰε σε ταΕτσε.

Νατσ εσσα εοσνετίτ Οτασσἱε-τσοστἰε ῇασισσσσσα εαΙεασεσσι

Πισω ετεκετἰστ εοσττα Ρτ1οτεισ δε εΙετΞεοεΙοετ εΞσ£σεσι, τσ

εοσνετίοε ἰΡίοε , σε τσαῇοτΞε εΙατΕοσΞε εοτσσα αΙΤσσαετεστ , σε

Ξσ ίαίτσοΕατσ τσεστετσ αΓεεσσετεστΓσρετΒΞατ ετασσἰοτἰε, Ιρίοε

Ρτοτὶσσε,εστσ ίσἱΓτἰ Ιεεατἰοσἱε στο: Ησεε ,ίσ8τωΤσε , Γιι'τ› στα

Αρτοτεέττοσε (σίτὶΡἰεσε , ωιστωστ μπάτσο Ρτωσ, σε εστω·
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τοπιτει Ιιειιιιπι ιτειιτιιιτι οπιιπιε ιιτι·πιιιιιιττ πιοιιο ιιιιοΙιιιττ

ιιτττπιιιιτι ι πι:ιπει:ιπε τιιιπ πιτιιιτΡιίτοπιε , ιιιιιιιιι τριίτοριε

ττττιιιιιιιτ τττΙτιιιιιιιπι Ρια:Ι:ιτιε , ιιτ ιιπιντιίιε ::ιωιιι ιιιιτιι

Με , πι :σπιτι ιιιίιιιπ Ρι·ιοττπι ιΡίοε ιιιιτιιιτι ιιιτττπιιιι,

πιοΙτΙιειιοττε δ: τοπιπιιιιττπιτε τοιιιπι τιιτοιπιπιιπιτιιιιοπιε

Γτιιττπτιει τοιππτιττπιιο. Ρτιοτι·τιι:ιιπ τι:ιτιπ ιπιιιιιττ Ριτ

ττιιιίιι, πι ιΡίτ ιιιιι @και τω οιόιπιε ίιιιιιιτει ποπ ειιιιιττ απο

ειπιιιιτιιπι :ιοιπιιε Για, ιπίτιιο 5.Ηιιιιτιι ιιιιιτιιπιιιιιτ ττ ίσιο

τοιιιιππτιτι , :ιτττιιτιττ (πΗιτιτπτττ ιπ τιι:ι Ρια:ίτπιιιι πιώ

Ροπίιιιιι6. 8ιτ ιιιιοιιιιτ ίιιιιιτι οιιιιιιτπι ιπίτιπ8τπτιο, ιιιιιιπι

ποπ τιιιιιιιιι , ποπ τοπνιξιιιιπ , ποπ τοπίτΙΤιιπι , πττ

ειιιτιιιιιε το8πι-πι τιιιικι τοπτιει ιιιιιιιι:ιιπ ει: τιιττιιιιοπτ πι

οιιιιπιε ΓιιΓΡτπιιιιιι, τιιπιιπιιπιιο τοπιπι ιιιίιιιπ τοιιιιε οτιιιιιιε

ιειιίτιΡΙιππιπ. (Σιιιππιιτ ιιιτπι μια τιιιιιπ ειπιιιιιιιπ τοπιτ:ι τι:

ιπάτιιιιτ τοπιιιιοιιιπι ειιιτπ:ιτιιε, ετ πιτιιιο τιποτε ιοπιιι

τιιιιε, ίτ ετ ίιιιτιιπι (ιιιιιπ ειιιοίιοιιτπ Ριοττι.ιιοπι ΓιιΡροπτπε,

τοπικ τι: :κι ποιτιο.ιπ ειιιτιιτπτιειιπ ειρρτΙΙιιτττ , ει: τιιτοπιιπιι

πιτιιιΤτι,ροΙιιποάιιπι :τα Βιιιιε , δ: Ο. :ιο Μ:ιιιιιτ , ιιτ οποί

σ.ιιιιιι πιω οιιιιπιε πι τοπντιΓοε ,°ιιιιι τιτειιι τοπιο τοπιπι

:πιώ τοπιιιιιτιτ , δε: Ρττιιπιο. ιιιιιιιο.πι ι [πο. ὸοπιο ι”ιιιοτι:ιτιο,

δ: ειπε Ριιιιιιιιιε τιιττίιιιιιιιι ττιΡοπιιιτι , τοπιιιιπειτιτττ τοπ

ιτιπΡίτιιιπτ , :ιιιιε ιιι Ιοτιε ιιιίοιιιπι ιιιιιι:ι οιιιιπιε ιιιιιιιια ίπ

τιιιιιιοιιιπι οιιιτιο (ιιιιΡιιιιιτιε , ετ πιω πιο :ι ιιιοττί:ιπο

τιιιίτορο τοποιειτο δ: ποίιτει: Ριοιτέιιοπι ίιιιιιπι1Το , τιι τοπ

το. ιΡίιιιιι επινιιιε τι» τοιπιποιιιε , δ: ιιΡΡτΙΙιτιοπτ παπι

τοπττπιτ:ι , πιιιιιιι ιιττττνιιι:ι πι:: πιο: νοιιιπτειιιε ειιιιιιιιιιπ

πιιιιιιιπ τπτ, ιΡίιιιιι τι) οιιιπι ειι:ιιπιπιίιτιιτιοπτ ἐι τι: Γιιίρτπιιιπι

Ριπ:ττΡιίιι ριιιιιιττ νιτατι; ιπιιπ:ιιπε ιιπινττιιε ιΡιιιιε οτιιιπιε

ιτ:ιιιιισιιε πιω τΙτιιτιε ιιιιιιπι και , πι [πιω ρταιιιτιο ιπ

πιιιιιο ρτπιτιιε οπτιιιιτπι , ετ ειδ ιπιπιιιιιιιιπ τιιιιιιτιιι τιι·τ:ι

τιιιιοίοε δ: τοπνττιοε ποπ τι·τιιτττπτ σ.ιιοιιιιι ιιπιππτιπτιιιπι,

ιιιιιιιιιε :ιτιιιιιιιι δ: ίοΙιτειπι ττντιτπιι:ιιιι τιιιιιΒτι·ι πι:ιπιι:ιίιι,

;ριοριττ ιιιιοτι σπιτιού δ: τοπντιιι ιιιιοε τκτοιππιιιπιτεινττειι

ιιιτπι μια , ιιτιιι :ιτττριτπιιε , ω τ:ιιιτειιπ ντΓιπισ.ιπ ριοτιιΡτ

πιω) ιιιιοτι ἔι Ριτιιίιιιιτ ιιοπιιιιιιε πεταει πιιιιιιτιιιοε ειδ πιο

νττοτιιιοπεδ: νιιιπτιιΒιιε ιιιιιτιοε τιιιιιτιιιτι τιττττιπτ ,ιΡίοε

μι νιοΙτπιιαπι ιιττιπτπιτε. @πιό τιΒο τιιττιπιιε ω ιιιι:τ Ρ

τιιπι πι τι: πιιττττ τιιιοδειπιιποιιο τοπίππό:ιπιπι, τιιιιι ευδι

πιω
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:Με τε εεΙἰε οταετεεἱ, ειπα πιι:ααειιειαι ειιεΗτε Ριαεεν::ιαιτε, δε

ειπε εΙἱειιἰε ἱεὶἱοεε εεετε Ρεπἰεειε ίοτιπἱεὶετετ. @ιιιε επιπι εε

εοπΓεπιιιτ ιιιεΠεειπ Π:Ρετ εΡΡεΙΙετἰοπἰΒι:ε ποΓετίε, ιιτ ειίόεπα

εοιιτειαιειε , Πε τεπαετε πε ΕΡΠε ῇιιὸἰεετεε 2 @Πε ιιπιειιιε:ετίε

Ρἰεπε δε εΠίετεειιε επε!ετετ :π εεπειιτπ νἱτιιτπ ΡοΓε εΡΡεΙΙεεἱο

πετ:: εεὶ :ασε ΙεΒἱεἰπαε ὶπεετΡοΠεεπα εεπι ΡτεεειΡιεετπ ΠιίΡεπ

Ποπιε Γεπτεπειειτα τιιΙιααιπετε 2 τεεεΙείετεπεεε εοπνετίοε ει:

δτοτἰεεεε Πιε ίιιΒάιιεεπε εε οΙαετΠεπειε ιαταΙεεοτιι:αα. Νοπιιε

Ποεπιπιιε ειιιἱ οπαιαίε πονιε επεεοι:επι Πεπτ ειείεεπεΠΠε

Ιεἔἱειιτ, ιιτ νιάετεε ιιετιιιιι 5οάοπαιεεε εΙει:αοτε:ια, ει:: τις: Ρετ.

νετΠε εοτιιτπ εδτιΒιιε επ ιΡΠ:ι:α εΓεεπάετετ , οΡετε εοπαΡΙενἱί

ίεπ:: ΕατεττιΡΙο Πιο πω ιπΠτιιειαε, :αείεει!ε εει:ίε ἱπεο8πἱεε

σε εετπετετιε ῇιιὸὶεἱε Ρτοεεόειππε. Νο:ιπε ίεΡὶεπε :Πε 1οϋ

σε Βεί ίεααιἰΙἰεεἰε εεπΞειιε εειιίεται επω:: τιείεἰεταετ, ιπνείΗ8ετε

Π: ὸιΙἰεειαεἰΠὶττιε ίεεεεεειιτ. Νοπ:ιε Πείτε ()τιτ:Π:πε δεεετάοε

ἱπ εεεετπιαπα Γεει:πόιιτποτόιπετπ ΜεΙετι:Γεόεε:ι ΒετΙΒἰε δ:

ΡΙαε:ΞΓεἰε ίετνετε νοΙιιἱε Πιε :ειτε , Ροται:!ι1:π ει: :Ρίοει:πα

οὶαεὸἰεπεἱε ποπ ΠιΒάιιεεπε, ίεπ επ ΡτεεεΙΡ:επε ,ιιτ ειιιε:ειιιπ

ειπε ΡτεεεἱΡετεπτ οΒΠετνετεπε , εε ι:αΠαταετ όεεεπι ΙεειτοΠε

::αιιιπεεπε , ιιτ δεεει·άοτιεπε οΠεπάετεπε Π: παιιπειετοε, παΠε

πωπω: :μισά πα ΙεΒε ιατεεεΡεππι είε οττετε:ιειο. @πεπ

επιπειι::αειπεΙ:Βετ πο: ειείεττε νεΗπαιιε , πε εε::αεπ Ρώμα

Ιαεπε εει:Πιτπ τεΙἰἔἰο :Πἱιιε οτεΠιαίε εΠΙΤο!νετιιτ ε δε τιετειιΠο

νεΙ ΠαΠαεπίο ΡεΠοτε , ονεε Ρεπιτι:ε ά:ΓΡετε;επειιτ,δε εστω

8τεατ :τα Ρτ:εεερε τπ:ΠττεΒαΙιεετ ΠπαιιΙ τιιεε : ΒιιΠαεπΠοπεπι

:Πεπα; ιαειαοεε ταοίε ερΡεἱὶετἱοπειτι εά :ασε ΙεεπτΙ:ααε :πατρο

Πεεπι Ιεεεπι ἱπ Ρτεεαιδειιπα Ρτἱοτεπα , δε Πειιε εεεεπεείΗ :πάε

ι Ειτε εοπετε ΞΡΠιτπ, επέτοτιεεεε ρ:ε:ίεπεἰιιιαα όεετενΙ:απιιε πο::

νεΙετε , ει): άαΠειέΗπε 1πΙα:ταεπεεε, ε1ι1ετεπι:5 εενεπε Δε εεεε

το ε εοπΠπαιΙιΒιιε εΠΙΙΒεπτετ , ποπ εεεεπεεε ίπ εἰἰδειιπι Ρόο

τεπα 8τενετε ι:Ιτετιιιε :πεπειε ειιεε , νεΙ ίονετε εΙἱειιιοε εοπ

νετίοε ὶΡΠιιε οττΠιιιε εοπετε ιρΠιτπ. Νοε επἰπα Ρτε:ειρίιπιι:

δε πε πονο επεπόειααιιε νειιετεΒιΙἱ τω:: ποΓετο ΒιτιιτΙεεπΠ

ετετιἰερἰί-εοιαο δε εοπιι:ειπ::Βιιε (ιιιε , ιιτ οιιοά Πιρετ Ρται:ιιί

Πε εοπετε εΠέτοε (:οπνεττ”οε ει ρτἰοτε Ρτεεόιέτο τεΒιιΙετπετ

εθ:ιιπα εΠε εΠ8ποίειειιτ , νεΙ Πε εετετο Ρτονιόε όιυεετατ ίε

εἱεπὁπτπ , ειιδεοτἰτετε πσΠτε ίεεἰεπε , ερρεΙΙεειοπε τε:ιαοιε,

Πτπιιεετ οΙαίετνετι : εοπττεάιεεπεεε δε τειαε11εε, Π ει:: Πιε

Ν
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τἱατ , μι· τετεΓατειτα εεο!είΜΗ:ο.ω εοππρεΓ:οατ68. @Η

νετο αα1 παώ: ὶαετεμιτἱοῆεε ΙὶΒειπετ ΡοΠΕΠοτ εοτὁἱε αἰ

απ, 8ειαάετο όοΒοε , σΙαοά Γιαπ:: Ηε το άακαααε π8ιιοαόααπ,

€αταία ασε: τεΡτεαεπίἰΒὶΙἰε εΙΙ`ε ΡτοΒετὶε. δἰ‹: «παπι άατα

νίι·8α οσα ρειι·σατιαε, ταατα Ρτοΐεθατα αι Ποωἰιπο εΗΙἱΒοκ

ι:οωρι:οΒειωατ,οο ααοά μια: Μαιο ααεπι όἱΙὶ8ἱτ ι:οι·τΞΒα ,

δ: Πεαε ααοε παπα:: αμα δ: εειΠΕεειτ. ναι€ωω σύκα

ααα! άε α: άΞεοτο ροΙϊεωαε, Ε££ε οάσπῇἰὶὶ πιά ,'βαι: Μ”

@ή Ρ!επέ , ωέ ἐωεέἰκἰ:_ 13Μύπω : π! Πασά οΒτΞαεαάακα

:απο Βεἰ επϋα:οτΙο άεΒεε τοτὶε νΙτἰΒιιε ΙειΒοτατο , ιιτ :ατα

εκαΙτατΞοικ :αἱ ασε πάΞεκιε αυ.τήραΙοε ταοε Ροτεεε ααΙΙα

:.πιΒαΠοε ατεάαιε νο! αοεἰνει αεΒαΙ:ι οΒίιιΓεειτοε. Βετατα

Κοια2 :ιΡαά δ. Ραιταια Νοαὶ8 Μειττϋ ΡοααΠαιταε αοίαί

ΜΜΜΦΜΜά6%%:ΜΜΒΜ%ΜΜΜ

ΕΡΙΣΤΟΕΑ

Ι.Π130νΙ€:Ι ν111. ΚΕ(Π8 ΈΚΑΝΟΟΚΠΜ

Αό. Κοτασ.αιιια 8αΠε ΑΡοίΙοΙἱ‹:ω [.ε:8:ιταΙ13.

Νηθωιάσ.σ έκ μψΙ·υεω!2: “απ”@ή ρωταω

Παονωαε Ώ:ἰ ετειτἱει Ρτωσ:οτακτι Κα:: επΗΠαιο ά

ΓΡεεΞειΙἰ επιἱσο (ασ Ιζωι.ω«ο Β.ΑαΒεΙἰ ΠΙ:ισοτιο Πειτ

άακιΙΞ , ΑΡοΡεοΙΞε:: 5αϋε Ι.εεατο , δειίατοια δ: απατα (π.

ΙεΕΗοαἰε εΠε&ιατι. `

.ω νωωω αοτἱτἰεια Ρετνεαἱτε (ετεὁἱτααε ) «μισό αι

ΘαἱΒαΓὁ:ιω παπα τιοΙὶτἱ ρπτὶΒαε αΓααο ειόεο ααοεαωόπω

εκετενἱτ ιααΙἱτἰει, ι1αοά ειπα ίαΒ Γαετειταειπἰ νεΙ Βόεἰ τεΙἱ

8ἰοαο Μ :ατακα τ:τωἰααιπ Με Με εκάαοι·ΙΙναε οΒΙΞεω:

Ρεια10 ειστε τετπιἰααια €οτειιτ1 ῇαὸἰεἱΒαε ὸεΙεΒιιτἰε ὰ νοΒΞε (οι

οτὁὶαατἱἱε Γαοε εοανοαἰαατ εταὶὶιοτοε , ΙΞΒουιτΙοαο μαπα

Ριτο :ο ασε! ει!Τε:τειαι: εοιπταέΙαε, ααΞΒαε οΒΙἰ8εαται·, εσα

τἱτιετο α αι·:ιε. Παάε εοατἱα8ἰ: αποτόαια εΙαοό ει·αϋι:οτεε

Ρετ Ιιαῇαίωο‹Η ίτειαάετα ετεὸἱταω Γααπι ωαἱττετε εοωΡεΙ

Μπα: , ό: ααο.ααοααε ω. ΞανΜε ιΜϊατα: ίοΙατἰο α: καταπέ
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πω:: Ιοπεἱοτοιπ. Ρτοἰπεὶε άΞΙε6Ηοποπι νεΙπ·επι τ08:ιτπι15,

πιπιτοπιιε Ρετ νοΠτ:ιε ὸἱεπετπἰπ1 Ιἱττετειε ΡΈοπἱΒετε , πε πώ

ῇπὸἱεω οτὁἰπετἱἰ πω. όε:Ιε8:ιτί :ὶ νοΒἱε πιιοτπΙἱΒετ πωπω:

«:οπετει Βάσει: ΡταίἙἱωιπ νε:Ι Ειστο.πιεπτιιπτ ΡτοΡτἱιιτπ νἱπεεπ

κατ: , (αἱ Ροτἱιιε άεΒποτεε π οΒ[ετνειπόι1π1 πιτειιποπτιιτπ

:ιπέὶοτἰτπτο νεΙ`τω εοτπΕεΙΙππτ , δε ροΡεεει Η παω εδΗοπεε

πάνει·Γιιε ετοάίτοτεείποε ία πειΕκτε οοπΗόιιπτ, εἰε Γεεππάιππ

@Με οτώπαπΙΕσωτ εκΡετἰτἰ. Μεπιἰπἰιπιιε οπἰιπ νοε ίιιΡετ

πατε ἰΡίο Γε:ἰΡΙἰΠ`ε Βοιπἰπο Ραμ αἱ Ρε:ἰ:ἰοπειπ ποίἱτειπ.

δ

ΧΟΜΑΝΙ ΕΕΟΑΤΙ ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α

Αά Κ. ΑτοΙ1ὶὸἱεοοπιιπ1 βει]οοοπίοιπ.
Μ

Ό: ΡΜΜΜΙἰΜε: Με εκἰἔπ ἐ ρώτα έα Τοτωυα|ἰε.

ΟΜΑΝ115 πιἱίετει:ἱοπε ὸἰνἰπει δ. Απεο:Π Βἰεοοπιιε

(ΞατἀἱπαΙἰε, ΑΡοίὶοΙἰεα: 5εὸἰε Ι.€8ατμε , όΠε&ο πι

ετωπο Κ. ΑτεΙπόΞ:ιεοπο Βι1]ΟΕ0ΠΠ 8:ιΙι1τ€τπ ἱπ Ποτπἰπο.

(Σπιτι Παπ ειεεεΡἰιπιιε ἰπ ρι·ίοι·.ππ άο Τοι·τεινειΙΙο Βαψ

εεπίἰε άίοιτο:Πε ειτεπἰορἰΓεοΡἰ νε! εΡἰίεοΡἱ Ρτοειιτπτἱοπεε

οιΙπ]π:ιε ποπ εοπίπενετἱπτ ιιΙἰπιιαπ‹ὶο ΡατεΞΡετε να! ππΒαε , π

ποΙεπτεε πιιοςὶ ω: Βιέϊο ποΙὶτο εὶε ἰπ ΡοΠετιιτπ :ιΙΙπποά

ρτεῇιιόἰεἰιιππ 8επετοιπτ, άΞΩ:τε:ίοπΕ νεπτει: , :ιπΕὶοτἱτετε πιω

ΪιιπΒἰ1πιιτ, ιπο.πάπιπιιε , επισ.τεπιιε, Η οΠ ω 5 :ιΒ ἰΡίο Ρτἰοτει

πι πστπἱπο Ρτοειιτπ:ἱοπἰε ποΠ:τα: πἰΙ1Π θΧΪ828 νεΙ τα1ιπτειε :

δ: Π (στα: ρτοΡτετ ποε εοπετει ἰΡΓιιτπ ἰπ :ώμο @α Ρτοτεί

πω, :ιπξὶοτἱτειτε ποπτο.>Ππάεο.ε ι·ενοεειι·ε, ΌειτιιιπΑΒ:Ξπεἰε

:ιππο Βοιπἱπὶ ΜεοΧΧν1.

ΘἔἔΘἔἔΘἔἔΘἔἔΘἔἔ ·>ἔἔ€·#ἔἔἔ··7ἔἔ€·ὅἔἑ=··3ἔἔ#5ἔἔ€·

Ο ΑΚΙΝΙ ΕΡ Ι 5 (ΣΟ Ρ! 5ΥΙ..νΑΝΕΟΤΕΝδΙ5

ΒΕΟΚΕΤΗΜ ΒΕ ]ΠΒΧΕΙ8.

Ν ίαιαιι·Ιο πε τετκπἰπο παπα Μα:ΧΧν. ρτα:εερτυπα

ίπἱτ ἐι Ποἐπἰπο δγΙνειπο&επΠ εΡὶΓεοΡο παω! `]ιιἀε:ὶε ποπ

τεΓΡοπάφειτπ: με: απαιτει εοπΐε&εππ π:ιπΡοι·ο π::τω6Ιο

Ν .ι

  

απ. πι!.
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επτο πιιετιιοι επποε ο!επίοε επτο πιο:!ιδτιιπι Γοεοει·ιιιπι, πιο

οειτε οοππιτε ποιο οι νοιο οειτε ποπετε ιιιοιιτ , δ: :ιι

οετιιι ο ο!ιι·ι!"τιεπο πιιο:! μποτ οειτειπ ι!!ειπ ποπ ιποπιιιε

νοιιτ , νο! ιπτιο πιιοιιπιοπιειπ ιοοοιιτ , ποπ ιπ πω, πω:

ιοοοι:!ετιοποιπ ιιε!ιοτ, νο! οοιειι·ι ωιιιινο ιο τοπιο ιπι!ιτιιπι

πετ ιπ!`τιτιιιιοποπι ΠοτπιπιΡοοπιε οι ιοοοιιιοτιο, δ: ο τοια

τιετιιιιι ιιιοιιτ πιιο‹ι 1ιιιιαιο οεττειπ ι!'!ειπ πιοπιιιενοιιτ,

νο! οιιιπιιο πιιοιιιποπιειπ ίοοοιιτ ι τυπο οι ποι οειτειπ

ιοΓποποο!σιτιιι. δι νοτο ποπ ίιιοιιτ ιοοοιιιετιιτπ ι πω: οι

ποπ ιοίποποοετιιι.

5.1.Ποονιοι ΒΕΟΚΕΤΗΜ

Πο ]ιιιιεοιε.

Νπο Βοτπιπι Μ 0ο ΧΧΧ ιν. πο: ιπΡιιτιιτιιπι ο!ι

τι !.ιιιιονιοο ιι!ιο ιοπιε !.ιιτ!ονιοι. δοιοπιιιιπι οι πιιο:ι

!)οιπιππε ιοι: Ρι·εποοιιιιιι πιο Ει!ιιτο ειιιιπα πιο, δ: επιπιει

πετιιε οι , δ: οιππιππι επτοοοΠοιιιιπ ιιιοιιιπι ,πιιιοτενιτ

οπιπι!·ιιιε (ιιιιιιιιεπιε, πιιι ι!οιιο!εεπτ ]ιιι!ε;ιε, πιιεπιιο ιι!τιιπο

οεπτι ιιιοιιιπτ, δ: ιιο!ειτε ιιιοιιιπτ ιιιοτιι!ετε , τοιτιεπι πειτοιπ

τοιιιιε ιιο!ιιτι πιιοι! :!ο!εο!ιεπτ 1ιι:!ττιε : ιτε νιτιο!ιοοτ ποστ!

ιοιτιε πειτε ιοτιι!οιοτιιι πιο , πιιι τοτιιιπ ποιίο!νοιιιπτ ; δ::

πιο πιιι ει!ιιιιο τ!οιιοπι , τοιτιε πειτε πιιιοτετε οιιτ, δ: ‹ιο τω

οπο πειτι!ιιιε ιοτπεποπτιΒιιε !ιειιοΒιιπτ τοιιιιιπιιπι , νιτιο!ιοοτ

πο πιιιπε τποιιιοτειο ιιίπιιο ει! ιπί!τεπε ίο!ιιιιιι οιππιιιιπ Γεπ

διοιιιπι , δ: :ιο ε!ιε πιοο!ιοτε το ιιίπιιο ει! πιιιιιιοετιοποιπ πιο

ιιιιπο ιοπιιοπτοιπ. Ριετοοπτιιπι ο!ι οτιεπι :!ιιιιιέιο οιππιΒιιε

Βιιι!!ινιε , πο οοιποιε Οπτιιιιεποιπιπ οεπιειιτιιι πιο ιιο!»ιτο

1ιι:ιεοοιιιπι, δ: ποσό. ::ιιιιιιιιω ποπ οοπεπτιιι πιο ποο ει!

νοπτ!οπο!ιιιπ !ιοιοδιτετοε (πιο. Ριε·:οοπτιιπι ο!! ειιτοπι ποσά

πιο πιι!!ιιιπ νειιιιιιιι εοοιπιεπτ , πιο ποι τοΓτιιποπιιιτπ Βο

ποιιιιπ !ιοτπιπιιιιι δ: ιιιιο διπποιι:ιιπ ι πιιιε ο ε!ιπιιε "οι

ποιιοε πω. ιιινοπτε ιιιοιιπτ, πο πιιι!ειιε ιιοπεπι πετεπτιοε

τιοποιπ ποπ !ιε!ιιιοιιπτ; οετε!!ιιπι ίιιιιιπ ετπιτιοπτ , δ:ποι πιο

τειππιιειπ (:!ιιιιιιεπι όοτιιιοοιιτιιι. Ριτι:οοπτιιιιι οιι οτιεπι

Βιιιιωπ πιιοι! ιππ πιιιι! οεποιο πιιιιιιπιεπτ πιο πιπιειιι€ιι
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Η:ιεΙ::ετ εδτιιιΡΙετ:διε, Εεε: ετ:τιιτ:ι τι::σετι: Ι)στ:ιιτιιιτιι Κεεετ:ι,

δ: Πει:: ::Πτ8:τι:: εστρστε: (τω, τεττι:ε, δ: οτιιτ::ει τιισσ:Πα Πω.

ν::Ιετε.

ΑΙΜ! δ: μα:: Μ::::::::: εὸἰὶἰτ Ε. Ι.ιιάσν:ε:ιε "πιο πιο "Πρωτο λ Ε'τι:Γτιτο

ΗΜ Ἑτιτιε. και. ς. τω.: "τα Ρτι:Ι:”::ιε ιιιΒιιλιιε $ΡιεΗ:Βιι ΠιεΙιετιι::: τοπιο

δ.6::]:.:ε ε: ::0τ::0 ΜΧ. Με Ι:&ισ:::ε :πωπω ιεειμ.

τω.. με. ε”. Ν”

Με:: ::. Π: :στα πω” ΗΜ:: Πι απο πι::::ισ τω.:

1.::ι. ό. Μπιτ, εατ:ιετ:τατιιιε δικο:: μΙΙἱμτιιιε , “τι-.....ω.

Με. 8. ιιιΕ Ρτομιιε ::ιιιι:Βιι8 ιιι! Ριστιτιιε ::ιιιιιισι:ε Ι:Βοτετι:

Η:Η. εεττ:: Μπιτ.

Ι.ιτι. ρ ΜετιΒι::ιτ Ιιιετ:::ιτ

Ρι;.›.7ι. Η:: τ. Οι:Ρ::ι:Η :τρωει

Με. 7. ιαηιω. ορια:

Ι.ιτ:. η 3$8::::::::1:τυπ: ΔΗΩ

τω. η. :στιττι (ε Π: νετιἱπ: εστω Γ:

Με. .Ο ει:: ει:Ιτιιτ:: Με ε::Ιειττι

`

Η Ο Ν Ο Κ Ι Ι Ρ Α Ρ :Έ

Α:: ΕΡιίεοΡσε δε:Πι:::.

ΙΙΙ.

Νά: :ιό σε τοπικ: Ρωόινωύτω έκ-βκέ«Μ ειτἰε/ῖἰτ €ιώσάτι. ·

Μα ό· στ/2εέέτττττ.

Οτιστιιιε δ:ε. νετ:ετ:ι.ΒἰΙἱΒιιε Γττ::τΐΒιιε ιιτε!ιιεριΓεσΡιε

ετιιίεοριε δ: τ:Πε&ιε ει:: :ιτι:νετίιε εεεΙεΠειτ:ιττι ρτε:Ιτι

:τε Ρετ τε8τ::ιτ:: Ρτειιεια: εστ:ΙΗτιι:τε 5::Ιιιτει:: δ:ΑΡσΙτσ1ιεειττ:

Βει:ετ:ιδΗστιει::. ·

δωσε: τιιιιτσε 1ετιιίε:Ιεττ: ε::Πτσάεε σοῦ:: , σωστο ετιιίτιειι

::στετιι Γρεει:Ι::τ:: δι8:ιι:τ::τε τ::τε:ιεΠττιιιε, :ο.ιι:σ :τι ετιιιτ:ετιτιστι

όεσιτσ ίοΙΙ:ετ:::τιιιιτ σΗὶεἱἰ , ι:: νιἔἰὶετιτι ει:ΓτσεΠ:: :ωστε δ:

::ΙΠε νιττιΙειτιι:ε , τισσίε σιισειιιε Ρετ ::ιετι:ι:τι:, :Με Ρετ ει:ετ::

ΡΙ::τι·ι, σιι:::ετιιιε τι: εστ:ΓΡε&ι: ΑΙ:ΙΠ:ττι: εστιίειετ::Ξειε Ριιτι:::ε

εστιίετνε:ιιτ , δ: :τι Β:άε ρτσρτισε τω:: :τιτε8τι:::ε τιστ: Ιωδα

:::τ. Μι:Ι:ιιτ:ι ειιιτ:: εεὸἱ: :τά εστ::ττισδιιττι, :::δε εστιΓετετι

τι ::τ:τιι τω:: τισ:: ::είετ:::, δ:ίειττ:::τ:: εστιίειετι:::: εστιτειιιιιἱ τισ::

εκρστιτ:τ. δεσ! τιστιιιε ττιι::ιιἰε στσττισνετ:τιτιιτ ΓιιτΈταΒιιε δ::

τιιιι:ιιιε ΠΜ Ρτσττιστἰστιἰσιιε ίιιΡΓτε:8ετιτιιτ : ρτσρ:ετ :μισά τι:

νε1τι!ιιιε Απο:: πω:: :πιστα αυτ: :ιι::ιιιιιοισιιΙιε άερετιάε

ω. ::.:.:.
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Μπιτ. Ροι·:ο άιππ ει::επόὶ:πιιε, οπἰεὶ οπιιε Ιιοπο:ἰε αφω

οι: , οιπά ίπ:εἰπο εὶἰἔπἰ:ο.:ιιππ ε!εΠόε:ε: , ιππΙ::ι πω απ::

ίοΙΙἰεἰ::ι:, :παπα ποε ίοΙΙἱεἱ:πὸἱπἱε π:οε:πιιτ ἰπίἱιιπεἱο. , οπο.

ΙΞ:ε: Πεο ίει:ἰείειεἰο.:ππε δε ποιπἱπἱ , δε Η ποπ π: νοΙπ:πιιε

δε όεοε:πιιε , Γ::Ι:ειπ Ρ:ο π: Ρε::πἰ::ἱ:ππ: δε νε:Ιειπι1ε. δειπε

επιιΙ:οε :πιιΙεο:ἰεπε δε :ιπόἰνἰιππε δε νἰὸἰτπιιε :ποτιπι1::ιπ:ε8

μεμε: εΧΡεπίειε , οιιεε νεπἱεπ:εε_ειεὶ δεδε:π ΑΡοΠοΙἰεο.:π

ίειεἰεοειπ:. 5εἰ:ππε ειπ:επτ οιιἱε! ει: :ο.ΙΠσπε ἰπίετεοει: οτε

ίιππ:ἱο όε::::δ:ο:ιιπ1 : οπἱεὶ ΜΒΜ άοΙοίο, οπἰά Ιἱπἔππιπειζοπἱ

Μου:: Ρ:α(ιιπ1εο:ιπ: , εππ: ποππιιΙΙἰ ίε::ποπεε ὶπ ΡιιοΠεο

:ποπί:::ιπ:εε , δε ππ::επ:εε Ρε:ἱεπΙοίἱπε ῇειεπΙιι ἰπ οεειιΙ:ο,

ΚΟΙΙ1:1ΠαΙ1°1 πἱ:ε:επ:π: :πο:οετε εεεΙείἰειπ: , οποιο ποπ Γο

Ιιιιπ εειοπεε νἱ8ο: ]πί:ἰ:ἱεε , ία! ε:ἰει:π ουκ ῇπεἱἰεἱιι:π πουπο

το, πεε ποπ οεπἰἔπἱ:ει:ἱ8 8:ε.:ἰει εοπίπιπ:πειοα: θείο Ισοπα

:ἰοπἰΒπε· όεο:.ινοτε , Ρ:ο:ίε::Ξ:π πριιεὶ εοε , οιιἰ ειπα ρ:π:ἱεπ

:εε πο.Βεβειπ: δε εμεινα δε ε:εδ:ειε πό πιειΙπ:π. ΙΙΙοε οπο

οπε Ιπ :οΙἱοπε ί:εοπεπ:ε: εχΡε::ἱ Πιππιε οί:επόε:ε , οπἰ

:πἱΠὶ Ρ:οεπτει:ε πεἔο:ἱο. , όπππ επ οπεε ΞΙΙὶε πό πεεείΤο:ἰειε

οεοπτειΒο.π:π: εκμεπίειε , (Με νοΙιιΡ:ο:ἰΒπε πΡΡΙἰεπΒεπ: , πό

:πἱίετειοἱἰε ωεπιππ ππεπὸει:ἱἱ :εε:ι::επ:εε , εΙἱεπἱε :ποτἰοπε

ἰ:πΡἰπΒεΒ:ιπ: οποε! Ρτο τἰε άεί:ει:ιά:ινε:ειπ:. @πε νε:ο π:

επ εοπ::ειδεοειπΑΡο1 οΙἱεειιπ εὶε::πε:ἰοπἰε οΒ:εΡεο;ι: οεεει

Πο ; δε εεεΙείπε, δε εεεΙεΠ:ι:ιιιπ Ρ:εεΙο:ἰε, πεε ποπ δε πΙἰἱε

νΜεοπ:π: ἱιππππε:ε οπινππιεπ; απ:: ίτει::ΞΒιιε ποί:πε οπί

8επεε: ειι::ινππιιε π::Βετε :::ιθ:α:πιπ , οπο Βιιεπο, οπο απι

:εΙει,ίεεππόπιπ Πειππ δε πο:πἰπειπ ΞπνεπΙ:ε:πιιε ἱπ :ειΙ:Βιιο

ίο.Ιιιο:επι Ρ:σνἰίὶοπἰε επε&π:π : δε::ιπόε:π, μου: Ποιπὶπο

μπώ: , εοπππππἰ δε ππππἱιπἰ ὸεΙἰΒε:ο:ἰοπε εοπίὶΙπ :επι

ποπ πονει:π , πεε ἱπεΧεοΒἰ:ει::ιπ1 ε: Ρ:πόεεεΙΐοτίΒιιε ποΙὶ:ἱε

ΐπιππε ειδο:εΙΠ , νοΙεπ:εε οποεὶ ΠΠ οπο: εοπΗΠο Ρ:ονἰ

ε!ε:επ: επὶεειε: ορετε εοπίππιππι:ε , νἱόεΙἰεε: π: π! οοιιε

δεόἰε Αροί:οΠεω ἱπ ίἱπἔιιΙἰε επ:Ιιεό:ειΠΒιιε εεεΙεΠἱ5 δε πω

ρτποεπεἰειΙἱοπε ΠπουΙο: Ρ:εεοεπόπ :είετ:πεπ:π: , δε ἰπ:ε:ἰπι

εΙοπεε ἰεὶ πο: εοιπΡε:επ:εε ἰπ είε :εάεπ:πε ειΠΐεπεπ:ο:. Ιπ

:ποπαΠετἱἱε νε:ο , δε εε:ε:ἰε άοπποπε :εἔιιΙ:ι:ἰΒιιε, εε :ιΙπε

εοΙΙε8ἰο.:ἰε εεεΙείπε , πεε ποπ δε οοπἱε εΡἰΓεοροι·ππι Γεωπ

όιππ :::επΙ:ει:εε ίιι:ιε εοπΙΗ::ιειπ:ιι: εε::ἰ :εεΗ:πε Ρ:.επεποπ

αοποπ:εε οποεπιπ Ρ:ονεπ:πε :π εοιπιπιιπε τεεεΡ:Ι :επι π:

ε>Δ--~-~
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ποί:·τεε επω:: Πεττπ::: ποΠτοτππα πεεείΠτει:ε5, εεΡεΠεποτπιπ,

πεε ποπ εεπεεΙΙετ:2,οΠ::ετ:οτιιττι, ε::οτππ:επε δεε::ε ΑΡο

ΠοΙ:εε: ο:Πε:ε1:πττ: εοπνετεεπτπτ ; πτ Πε δε Ρτον:ε:εεπεπτ

ποΠτ:ε :π τότε: πεεεΙΤετ::ε δε ετετ:ε οπ:π:::πε οτππ:ε Ρτο επ:

Βπίεπιτ:ε:πε νεπ:επτ::επε πεεοε::ε π::π:Πτεπεπτ, πε: Πε επ:

Ρετ Γε , νε: Ρετ εΙ:ιι:τα, ·ε:τΡτεΙΤε, νε: τεε:τε , ε::ε1π:ε: ε:ε:8ετ,

νε: εε:ετπ ΓΡοπεε ο::Ιετε τεε:Ρ:εε Ρτεεεετ ν:ΙΙε: τεε:ά:τπ::: εοπ

ίπετππι. επω Π ειπ:ε (3:ε2:εεπε τεπετε επΡ:ε::εεε: επ:πτετπ

πω:: εττΡοπετε , εεπεεε Ροεπεε τ!πτ:τ::ε Πτε:εεεε:ε , εποε:

Ρτεεεετ Ρπ::Ι:εεε εοπίπΠοπ:ε οΡΡτοΒτ:ι:::α , επΙΡετπ :π Ροεπε

εο8ι:οίεεε. @πε :8:επτ ίτεεετ 8τετ:ε: , :με ε:ενοε:οπ:ε Π

::πε, τ]π:ε :ΡοπΠ δε ίΡοπΠε ε:::εέΈπε , εε: :απ:πΠτ:οε:: Πεεππι

εεεΙεΠεε εοπΠΙ:ο δε επτε:::0 ποπ εΠπτ8ετΞ Απ ποπ Ι:εεε,

ποπ ::εεεε, ποπ εττΡεεΙ:τ , πε Πε :Με ε:ετεετεπ: Ροττ:8επτ ε::

πω:: ττ:εετ:ε , πω: οεεπΡετ:οπ::απε τππΙτ:εδε::αεἔπ:ε:πνοΙ

ν:επτ Ρτο τιεεεΠ:εετ:::πε ΠΙ:οτπιπΞ Νοπτιε τ:: επω:: ΡΙπτεε

εεεΙεΠετππι Ρτ:εΙεε: π:εττπ:ε1πε εεΠ:τποια:: ν:τ: τετπΡοτε πε

τ:ετε::ε εοπε:::: :πε εὶεΒεπτ! Νοπτ:ε ε:: :εἰ τοτε ν:ε:επεπεπτ

ε:εΠε:ετ:ο εΓΡ:τετεΞ Τππε εεπιετ: δεε:εε ΑΡοΠο::εε ε::Ππ::ε ,

πε ν:ε:ετεεπτ εε: :ασε εοπε:Ι:πττα ενοεεΠε. Νε":8:επτ τετ::

Ρ::, τετ:: πω:: ΡτοΡοΠτ: εοπίπππ::ετ:ο τετετόεεπτ, Ρετ εποε:

ετείεετε Ροτετ:τ ε:εεοτ εεεΙεΠεε Ι)ε: , ::ιπ:τεε1πε επω::

οεεεΠο ::εετε::επε::; ππ:νετΠτετε:π νεΠ:τεπ: τποπεττ:πε , το

€επ:πε , δε ε:τ::οτεεπ:πτ :π Ποπ::πο Ρετ εΡοΓεοΙ:εε Γετ:Ρτε

νο:::ε ττιεπόεπεεε , ε1πεεεππε ε:: ε:τΠ:επτ:οπετπ Ρτον:Ποπ:ε

::π:πΠταοε:: εεττ: :π εετ:ιετ:τεΙ:Βπε , ε:πετπ :π εΙ::ε εεεΙεΠ:ε, πε

:::έεπτ:α εΠ: , :τιιΡεπε:επεεε Πε οΡετε πε οΡετετ:: εΡΠεεεεπ: ,

εποε: :πεετΡτεεε :εδώ ττ:οπΠτετπτ πι:ει:επιπ ::οπαπε Πε: νοε

ε:εεοτ εΙΙ:ε:ετ , ε:πεπεππα ΓΡοπΠ δε ίΡοπΠ:: επ:οτ εεεεπτ:ετ ,

επεπεππι τππΙεοτππι τεΙενεε:ο πιοπεεε , ε1πεπεππ:ε:πε πε:Ι:εεε

8επετεΙ:ε :πε:πεεε. ()εεετπτπ εππ: ε:: τεΙενετιε:ε εεεΙεΠε

τπτ:: οπετε δε 8τενεπ::πε ΡτεΙετοτππι , Ρτο πε ΡοΠ:ιτπι:ε,

:πτεπε:επ:08 τ πε Ρτε:Βεπε::ε εΙετ:ε:ε Κοπ:επ:ε νε: εΙ::ε :ι δεε:ε

ΑΡοΠοΙ:εε εοπεεΙΤε ε:π:::ιππε Ρτον:ε:επόππα , πε ΡοΠε::ιεπι

ίπετ:πε ΓπΡτεε::&ε εοπ:ΡΙετε, επττ: εοε νεεετε εοπε:8ετ:ε,

εε: ΡτοΡτ:εε εεεΙεΠεε τενεττεπειιτ , πε Π Πιεεε:Πνε εοπίε·

τεπτπτ ε:εετεπε:ε , Πεπε εΙ:ε1πεπεΙο εοπίπεν:ε , ΠΙ::ε εεεΙε

Πετπ:π , πι:: εοπτ:τιπο Π:τν:τ:ο τεΠε:επε, τετ:::ετεπεπτ :ππε:
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Με, δενσΙαιππε σιιοόαι111110ά0 Ηετεστ Μεσα. Πειταω Εα

τετεηἱε ν. ΩεΙεαόωΈεσταατΙΙ, Ρσααθε:ιταε ασίὶτὶ πωσ

ποσο.

Φ$ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ&=ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

ννιιιειΜι ΑΒιιιΝεεΝειε Ειπεε:οι>ι

Αα Κ. ΑΒΒεαεω 5. ΜὶεΙιεεΙἰε ἱα ΡετἱεαΙσ ωετἰε.

.332πΜα: εἰ πακέ«Μπ Μακρύ |σ8εύ , απο εκσυ:καιωέω:

σπα: @Θα ό· πιά Ι:Μπελε αάνετ/`ω Λἰὐἱἔεπ/ἑ: επιασε

[έκκι2ο ωσ|ι#ἰ‹υπ ίιά·τιν::::=ω;με κίεεέτωπι ΜΜΜ”

εστ|‹ῇ€/ἰἰ:σπυκ σιυκσάἱ:.

Ιι.ι.ει.Μι18 Πεί φωσ ΑΒτἰαεειπίἱε εΡἰΓεσΡαε Μάϊο

Μ ΩΙιτἰίὶσ νἱτο τεΙἱΒἱσΓσ δι Ιισσείϊσ Κ. ΑΒΒ:ιτΙ Μοσ

8:Ξε 5.ΜἱεΙιειεΙἰε σε ΡετἰεαΙσ πιστα ΓειΙατεσι ὶα Πσιπἰασ.

Μ:ιπάειταιτι Ι)σπαια Ι..€82ιτὶ Ρετ νεαετ:ιΜΙετα Ρ:πτεια πο

ίααισ Ποπιἰσατα τω. Κοιτασηπι€εσίεια ατεΜφ3ΓεοΡαπι τε

εεΡΙωα ε ἰσ Μακ ππσόαια. Τα. Ι)εἰ ἔσω ΚστΙιστω8εαΠε

π;ΜειώίεοΡαε νεαετεΒ1Ιἰ ἔπειτα νν. εειάεπι @τα Μασα

εεαΠ εΡὶΓεσΡσ ί.εΙατεσπ, 8τω:ιωδισεαεαΜΙσαεω. Νσνετὶτ

Ραιτετιαωε πατα σασά ασε Ματσε Βσαπἰαἰ Ι.ε8:Μ παρει:

εεεερἱισαε ἱα απο κά». : νετιεταΒΠἰ ία (Πα·ίίϊο Ριιττἱ Βεἱ

@στα ΚστΙισι·σε8εσΠ ειτεΙιΞεΡΞΓεσΡσ ΚσΜΑΝαε ε:ιόεπι

Βτειται δ. ΑαἔεΙἰ Πίεσσααε ()ετά3αειΙΒ ΑΡο1ϊσΠεο.: 5ειΠε

Ιε8ειταε Γ.ιΙα:εια δε ίἰηεετετα αι Ποιταπο εατἱτατεσι. Κε::

ΚεΒασ1 δι Πσταἱααε άσιαΙιπππΞαισ 1είαε @καιω , σαΙ Γε

εαια εεεΙείὶε [αει Ρτσταἱίὶτ αίσαε ειδ Ηιπεια ίασαΠ Ρετια:ια

ίαταιτι, σιτε ΡετααΠαταια ομοσ εισνετίαε ααα πισττΞε Ρστωε

στοενειΙεαστ, σώσω εειωδεια αι Βιι&ααα1 πατσα:Ισσεια δεθ

£ετε : αι εα]αε απαιπα Παπ σαπααια εστόει τε8αια , δ: σαο

νσΙαετἰενειτὶε Με; εΠεΒιιε ΠΗε ειδ τενεΙειτἰσιιεσπ εῇιιίὸειπ,

ααα: ιτιὶίετεΒὶΙἰτετ Ρεεε:ιαε ιάσΠτίε εκίεεστώαε ετ:ιτ α) Ισί

ιαἱεἱε Ραεἰε δ( Βόεὶ όεΡτεΠἑι, ωἰταΒἰΙὶτει· ΟΡ€1°ΑΠ£Ι0. Ιζεἔἱε

Ρτεισεἰο: ὶΙΙαΙἙτἰε εστώ τειτἰσηε ίαιε 8τατἱεε εκ :ΠΕΟ απέαόίτ,

σασά ὁἱνὶαει ετειτὶει. ίιιεὶεατε, σε8σααια Ρειείε δε Βόεἰ εσιπτει

Ι1σετε:Ξεσε
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ΕπετοτΞεοε απο πωπω Ιπ (ο ειίΪπτποπ5, πι ποποτοτπ 1)ο1 ο

δε οοοΙοίπο τ, οτποἰε νἰνἰπεεο π ποΒἱε οΠτ οετο.&οτο ἱπίἱεπἱτπο

επ ΡπτΖπειππειτπ τοττειτππΙΙ:ιπ1 ειδ ππτοτἱοει Ρτπνἱτατο , δε επ

τονοΙειώοποπι τπ ΙΙΙΙπε ΡαττὶΒπε οοεΙοππ: Ποἱ πω: ῇπιπ οπο

πωπω πωπω νΞποΙ:πιι:πτ; επιπ ππο ΡΙπτοε ειτοπἱορἰίοοπἱ,

οΡἰίεοπἰ, οοππτοε, δε Βειτοποε, δε τπετεπο.τοε τοεπἰ Ρττιποἰιο

οτπεἰε ΜΜΕ ειΠππιίοτππτ (ὶπίπππἰπ ) , ΡτοΡεοτ πποπ οπω

ποτπ τοποτπ , ΈπιπίΙπιτπ ίπ:ιτπ , δε τοππππα Ιππτπ , δε οπτποε πώ

Ξπ ποε ποἔοτἱο ἰΒππτ, δε ΡοτίοππΙἰτοτ Ιειδοτ2.Βππτ , ἱπ οοεΙο

Μ: Ρτοεο&ίοπο ίπίοορπππε ππ:ιπώπ ίποτἰπτ ἱπ ίοτνἰτἱο 1ι:επ

ΟΗιιΙε·τ1. ΕκεοπιτπππΞαιτππε δε οκεοππτπππἰοειτπτπ πο

ππποἱειτππε Κ. πΗπτπ Κ. πποππ:ιτπ οοτώπε ΤοΙοίειώ , ίειπτοε

τοε , οοππΡΙἰοοε Γποε , δε οτπποε, πώ οοπίἰΠπτπ δε ειπ:πΠπιπ

οἰποιπ ποποτἰπτ εοπετει οοεΙοπαππ Βοὶ , δεπποπι οπτώπιππιπ ,

δε οοπττει Κοεοτπ ΕπιποΙπε , πώ Ρτο οπποτπ ποίοπποππτι Ισ.

Βοτειτ. Ιτοιπ οκοοιππιππἰεπιππε οιπποε 3Ποε, πώ ἔπειτα

Βππτ νοΙ Ξπνοποπτ το2πππιπ Ρτειποπο , ίἱνο ω πο τοππο ,

ίἰνο πο ωστε τοπππτπτ Π:ιτιιοπτοε πι: ὰ ίοπτοπτἱτι οκοοιπτπιι

πἱοπτἰοπΞε ππΙΙιιτοππε πδίοΙνεπιτπτ , ποποο πο πο.πιώε δε πι

ῇπτπε πΙέτο το8ἰ δε Γώε ίαττείοεοτίπτ οοιπροτοπτοτ , δε οπτο

πἱππτπτ τοπππιπ ΠΠ 8ποττοετοι·οε νο! ἱπναίοτοε, πώ ίππτ πο

απο. τοπππτπ. Ιτοιπ οχεοτπτπππίο:ιτππε οπιποε ΙΙΙοε , πώ

ίππε πο τοππο Ρτεποπτε, πώ ἰπτοτ π 8ποττπιπ τπονοττπτ, ποο

ττοπεπτπ νο! οποσ: ίοεοτἱπτ ειπ ιπειππεττπιπ πὶέὶὶτο8ἰε. @πει

νοτο τοππππι ιπειδππιπ οίτ, δε τπ:ιπποε ίπιπτπο οκτώ:: δε οχ

Ροπίπε , Ρτοτπἰπτππε , βετο αρΡτοπο.πτο οοποἰΙἰο Βἰτπτἱεἰε

εοπεπτοεπτο, οἰποτπ ΡεοΒἰ ποττο ποοἰτπειτπ οιπώπτπ Ρτονοπ

πιπιπ οεοΙοίπιώοοτππι Ιοἔπτἱοπἰε ποπ:τπ: ,πίππο επ πώπ

.πποππΞπιπ , Η ποποτΕπιπ ::ιπτώπ ππτανοτἰτ, ποππέπε αποπ

.ίἰε Με , ππ€ο Ρτονοπἰππτ ο:: οπΙτπτει νἰποειτπιπ δε :ι€τοτώπ.

1)οεττπ:ππ ειπτοιπ ὶΙΙειτπ ρτώεώ ποπ ΓοΙνοπτ, ποο οΙοτΞεἱ πο

.ἘετπἱΙἰπ ίπ:: , πώ ΡοτίοπειΙἱτοτ ἰπ ποο ποποπο Ι:πσοτ:πσππτ ,

ποο πώ πποε ποεδετοχ Ρταπἰδὶπε οΙοποπτππε απ ΡοτΓοποΙὶτοτ

πο.Βοταπππιπ ἰπ ποξποτἱο ΓπρτεπΠο. Ποτ ππτοπτι ίοΙπτἰο πο

οἰτπεο πποοπε τοττπἰπἱ8 ροτ ειπππτπ, νὶποΙΙοοε π: ίοΙὶο Οτπ

πἰπιπ Ωιπέτοτπτπ δε ἰπ παω : δε ἱποἱΡἰοτ Ρώπα ίοΙπ

πο ἱπ ἰπίὶειπτἰ ίοίίο ΟιπώΗπ Ωιπέὶοτπτπ. @φώτα

Ριτοτπ1τειτοιπ νοπτεπι -τοεπτππ5 δε τποποτππε επτοπτΞπε._

Ο
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Ίσα ίστιείτιιστ ασ6τστιτατε τιιασσαστεε , σσατεσσε ειτ

εστιιτιιστιιαιτιοσίε Γετιτειιτἰαε στα:σιέταε σετ νεΠταττι στο

νἱτιεἰασι σειιοιιιἰιιατἰ σσσΠεε Πιεἱειιτεε , ·νετσιισι ετσεἱε

σετ σετίστιαε σἰΓετεταε ετ Πττεταταε, πεε εεεΙεΠὶε ε-ετσΠιε

ισ εασεπι σταισἰεατι ίαεἰατἱε. ()οσεεσετιτεε ΗΠε εατΙισ

πω, σσἰ ετσεἱε αΙΠισιτσ εατιιέτετε ασ εκτετιτιἰιιἰσιιι εοτσιτι

σετιι Πιστα !ιεετετιεστσιιι (ε αεειιικετΙτιτ 5 δι ισ σετΓοσιε στο

στἰἰε ΙαΒοτανετἱιιτ , δ: εκσειιΠιε ( εστιτσΙετίστ ) σα: ιιστι σε

ΗΠε, τισἰ ἱιι σετίσιιἰε στοστίιεΗΙσε αεεεΠετἱτιτ , ίεσ σι Γσἰε

σστιται:ατ εκσετιΠε ῇσχτα ίαεσΙτατεττι δ: σσαστιτατειιι ίσαττι

νἱτοε ισοτιεοε σεσισιιΠτα·νετιστ τ στ ΞΙΙΙε σωσω , σσι Με:

ισ αΙἰειιἱε ειισειιΠε , ἰιι στοστΞἰε ταττιειι σετίσιιιε αεεεΙΤετιιιτ,

στ Με. 8ασσεατιτ Ιισει;τατε , ιΠοσσε στινιΙεσσο Πτιτ ιιισιιἰτἰ ,

εμε αεεεσειιτισσε ισ τεστ Εισέττε Πισίἰσἱσιιι εοσεεσσιιτστ.

Ησῇσε σσοσσε τειτιἱΠῖσιιἰε σετισιιεἱαιιτεε εΙΐε σαττιεισεε ,

ῇσκτα σσαστιτατειτι ίσΒΙἰσἱἱ σε σενστἰοτιἱε αττ”ε&σιιι 3 εστι ασ

ίσΒνετιτἰοιιεττι στσεσιθτι τιεσστσ 1εει1 ΟΗστε°τ1 σε Βοιιἱε

ίσἰε εστιστσε ττιἰιιἰΠτασσιιτ , αστ εἱτεα στατσιέ"τα εσσΠΠσπι

δε ασκἱΙἰσιτι Ισισειισετιστ οστἰτιιιιιιι. Μσιιεσισε ετιαιτι σετ

ετετἰστιειιι νεΠ:τασι δε Ιιστταιιιστ ισ Πστιιἰσσ1τ εσ Οτι ιι τ ει· ο,

σσατεσσε ίσθτταΒασεοε νεΠτοε ασ ΙισῇιιΠιιοσΞ οιωτσ σΒίε

σωστο Ιιινἰτετἰε , στ Πετιιιιιι ετσεἰε τατιι νοε εισαιιι εσιίεσσι

αεεἱσἰατἱε στο αττιοτε ΙΙΙἱιιε, σσἰ στο νοσἱε ΓασεσΙτιεσι Πισω

Πισιτ. δισ ετιισι Πσσεατιε ἱσ Ιισε οσετε ίοΙΙἱεὶτἰσε νΙσιΙατε,

σσσσ στσκἱιτισε ἱσίε εατἱτατἱε νεΠτ:τ ειτσοτ αεεεσσατ,νσίσσε

σταττετ Μπα @σε σιετεεσειιι αιτετιισσι σσίἱὶτἰε σταετιιἰστιιἔι.

Βοσιισσ εκσεθ:ατα δεἰεστεε ομοσ σταίατσε τετ “ασ ττιειιίεσι

σοΓτ ίεΠσσι Κείσττεδτἱσσἰε Πσιτιισἰεεε στσισσιστιι ετἰτ Βἱτστἰε

σετίοιιαΙιτετ εσσι ειτετεἱτσ Πιο, εσσεεσειιτε(Βεο,) στοίεδτσ

τσε νἰτἰΙἱτετ σε στσσεστετ εσιιττα τιιττετἰεσε Πιστασἰέὶσε , :ιοί

σσε ΠσιἱΙἰτετ τσσε ισἰσεττι σετΓΩιαΙἰτετ ετισισε εστσ εσσεσι.

Όατσσι ΡατἱΠσε ιιοιιἰε Ρεστσατἰἱ.Ηιιῇσε ἰ8ἰτστ Ματισατἰ ασέτο

τἰτατε νσΒἱε τιιασσατιισε σσατειισε στασίεταε ίειιτεστιαε εικοσι

σισεατἱοσἱε σετ νεΠτασι ΒισεεΠσι σετισιιεἰατἰ σσσΙἰεε ἔαεἱατἱε,

νετσσσι ετσεἱε ισ εασειιι σετ σετΓσσαε σἱίετεταε, Ιἱττεταταε,

σε εεεΙεΠἰε ποπ σιιετσΠιε σι·α:σιεατι ίαεἰατἱε , δεεκσοτιἰ Ισοπ

τατεπι δ: στἰνΙΙεἱσἰιιιιι, στα εἰε, σσἰ ετσεεττι σωστα Μεταί

.εσε αΠστσίετιιιτ , ε0σ€εσσστστ ε ίτατετιιιτατεσι νεΠτασι τη
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Βοτπἰπο πἱπἱΙοτπἰοπε εκποττοπτεε , οι1ατεπτ19 ετι1εετπ :το

Ρτ:ὸἱ6)εἰ πεεοτϋ ίιιΜὶὸἰιιτπ ίειΙιιοτττετ ειΙΪιιιποτἰ·ε ρτο πιστα:

ΗΙἰιιε, οιιἱ ὶπ ετιτεἱε :ιπ8πίὶἰ:ι πω τεἀετπἱτ, ιιτ ΌεΡστα: οσω

τἱοπἱε εκεπ·ιΡΙο τα Ρτωόὶέὶτ πεοοττΠοεειιτίιιτπ ίτιοεΗτΙ ποίτι·Ξ !

ἙειεἰΙἰι1ε Ξπάιιε:ιπτιιτ. Ι)ειτιππ ειππο :επειτα Μ(]Ο ΧΧν.

ΒοτπἰπΞεο. οπο ετιπτατι1τ €έτσιιω«Μετωπ Με. Ηοῇιιε-ἰτειοικ

τπ:ιπὸειτὶ νοΒἱε ειιιἔὶοτἰτειτε ττ1τιπάειττ1118 , οιι:πεπι1ε Ρετ Πεε:ι=

παταω Αοτἱπεπτὶπο @και ίοττπαιπ 5ΡΠι1ε τπαπτἴειτἰ νετΒιιτπ

ετιτεἰε Ρτεεάκ:ιπτεε, πεε ποπ 8:Ρτατοτδτω εχεοτπτπιιπἰεετἱο

Με Γεπτεπτἱπε ΡυΒΙἰεε ὸεπιιπεἱειπτεε , ΒάεΙεε ΦΗΜΗ τα (Πε

τπεπεΙοπι ετιιεἰε Π8πειειιΙιιτπ ἱπνἰτετἱε. Ι):ιτιιιπ ὰἰε ίεΓτο

δ. Οτε8οτϋ ειππο ἔτειτἰεε Ρτωόἱέ°το :παπά ΑοτΞπεετε.Δ νοι!ετα

ννιι.ι..ετΜι ΑΒΜΝοΕΝετε 1έι>ιεεοιπ.

 

]ιιύετ Ρετικτύπστε: πε!ώτατίω μπε εκεσπιππιιπἰεω·λ

›~~ϊ~ἰΙἰ75~ (ΣπτΠτο οτε. ΑτΐεἐἘἱο ΓΡεεἱειΙἰε-, φωτ επ.1:.:.7. _

[εππΡετ Μοπἱιππε·ειὸ εεεΙείἱειτπ ΟπΙΙἱεππατπ, όοΙοτιιπ1

τιοΒίε ειειιΙεοε Γιιοπιἰπἰίὶτειτ ,' άοπι ποππι1Ποε εοπίὶτὶετοππιιε

ἰπ ἰΡΓα`, οιιἱ ἰπτετ ποοἱΙἱοτ:ι πιειποτ:ι ἰΡΙὶιιε εεεΙεἱἰει: εεπίε

Βτιπτιττ, πό ΗΠιτε ἱπποΒἰΙἰτειτὶε όενεπἰίΤε πιἰΓετἰαπι , ιιτ Ρτορτἱα:

πποΙΞΒπἰπιτἱε εκεεεεειτἰ επΙἰ8ἱπε , Ιὶἀετπ Ρτο απο τιιἰτἰοπε

[εἰΡΓοε εκροπετε άεΒιιετππτ , πιοτΠε οιιἰΒιιε ΡοίΤοπτ ἱιπριι-·

επεπτ : νΙειείεοι1επτεε ε1°τοτ1ε:ι5 παμε νομο , φα ἰΡΓοε ἰπ

εττοτιιττιδε εοπίιιίὶοπιιιπ Ρετττετιιιπτ ΙειΒγτἰπτπιιπι. ΠοΙεπάιππ

οιιἰΡΡε εΙτ ἱπ εἱε τε(τΞ8ιιπΤε τειΙἰτετ εειτἰτειτεπτ , Παμε ἰπὸιιτα

τι1πι εΙΤε ἰπίἱΡἰεπε εοτ εοι·ιιτπ, ιιτ ὁ. πιο ποπ ΡοΠῖπτ τεττειΙιϊ

εττοτε , πι εοπεεΡεο. ππεΙἰτἱΞτεΙε όἱε ἰπ ὁἱετπ ρεττἱπειεἱτετ όε-°

Μεε:ιππεε › ειπποιιε ἰΡίὶε ἱιτιοτορετειπτιιτ ΙιιήιιΓτποὸἰ , ατά Ιὶιἱ

άετΡεπΠοπεπι εττοτεε ἰπ Ρἱετειτετπ ΡεΙΙἰαπτεε , ω) ποιπίπε

Ρἱετειτἱ5 νεΙαιπεπ τπειΙἱτἰπ ΙἱΒεττειτειπ ἱιπΡεπὸιιπτ. Βἱειιπτ >

επἱιπ Γε Ρτο Πιατιιπτ εεεΙεΠατιιτπ ΙΙΒεττειτε Ρι18π:ιτε , ΓετνΞ- Ο

τιιτειπ ΗΜ αίὶἱιπειπτεε ἰιιΗἰᾶαππ, Η εοε οιιο.πάοοιιε οροττετιτ

πι Ρτοίεεοτἰοπειπ πεΒοτἱἱ Ποτπἰπἰ ποίττἰ ]εειι (:ΗκΙ5°ττ

ε!ε ΡτοΡτἰο ἰΡΠιιε Ραττπτιοπἰο , οιιο‹ὶ Πιο ίὶιπ8ιιἰτιε ειαΙιιἰίὶ

Ο τ.
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ι

νΙτ Ρτιττεπα νε! τποοἱετππ ετοιοοτε , επτπ Ροτἰυε οεπετεπτ

εονεττετε , ουοο Πεο Γετνἰτε τεοπτιτε είτε δτεἱ οΒΓεουἰυπ1

ΞτπΡεποετε , ποπ εΙτ Γετνἰτυε , τω ΗΒεττοε. Αο πε οποουε

Ρετνετίἰτειτὶε ειυετπεπτυτπ , ίἰευτ πυΡετ Ρτο εεττο τπτεΙΙε:ο

τπυε, ΡτοΡτπι ιπ:ιΙΞτίο. ποπ εοπτεπτἱ , ειΙἰοε Ρετ εοπῇιιτοτοτεε

δ: εοπίΡἰτατοτεε εοΙἰεἰππτ, δε τοττίπουπτ ῇυτειτπεπτἰε, Ιἰττετἱε,

νε! εποε, ίευ ΡτοτπἱΠἰοπἱΒυε ΞπτετΡοίὶτἱε εοπττει Ιεεεε Ρυ

ΒΙἱεο.ε , ό: Ωιετοτιππ ετιποπιππ ἰπίτἱτυτει, ίπ Ρεττυτοατίοπετπ

ίειι Ροτἰυε οετττι€Ηοπετπ πειοοτϋ Ρεεἱε δ: πω , ουοο εΠ:

ΡτοΡτἱα: ΡτοΡἰτἰετἰοππ 1εευ ()πιιω·ττ: ποπ τιττεποεπτετ

ουοο ἱπ τεΒυε ετπιτπ Ιἰἐἱτἱε ίἱπτ εοπῇυτειτἰοπεε ἰπτπΒἰττε Ρετ

εοπίοτυοοπεε εεποπἰε:ιε δε εἱνΞΙεεζ ό: επ ίοΙτι οΙεΞ οτ:Βεοπτ

εοποτυ:ι οτ ετεεεΡτε. , οπο: ποπ εειττοΙτε εοπίετἱΡτοτ οι εοπῇυ

πω, ίεο ίοΙο επτἰτατΞε ξοΙιιτἱπο εοΙΙτοσ.πτυτ. Ιοεετ ειυτετπ

τυτΒο.τοτεε πεΒοτἱΙ ΡειεΞε ετ Βοεἰ ό: πτετετΞεοτππι Ειυτοτεε

ποπ Ρετ οεπεττοε εοπεἱΙἱυιπ , ουπτυ Ρετ δυτπτπυτπ Ροπτἱίὶ

εεω δε ποε ετπιτπ Ποτ εκεοτπτπυπἰεετὶοπἰε νΞπευΙο ἰπποοτι

τΙ, υτ ττιπαεπ οΙ€τοτυτπ ΡετνετΓοτυτπ τπειΙΙτἰΞε οονἰετπυε, οπτ

πεε ΙΙΙοε , οιιἰ υτ ΡττετπἰΙΤυτπ εΓτ ,εοτουτσ.τοτεε, εοΠοοετοτεε,

εοπίΡἰτϊιτοτεε , Βιυτοτεε, ίευ ίτ:ιτεο.ε, ΞπτετΡοΠτἱε ῇυτεπιεπ

τἰε , Ιἰττετἰε, Ιἰνε εποε , ίευ πω ΡτοτπἱΠἰοπΙΒυε εοτπΡοίυε

τιιπτ , ἱτπτπο ετἱειτπ εοπίεπτἱεπτεε εὶίοετπ ευτπ Ρετ ἱΡίοε

πεοοτἰυτπ Ραπ ετ Με Ρεττυτοετυτ , εκεοτππτυπΞεπτπυε,

ΡτοεεΙΙυπ πιοοπ οτππΙουε ουΙουε οεευετΞτ ειπα ετ Ώσπο

πυτπ ΡειΡεπι , ουειπι Ρετ πω ουτπ Με οετεέ:Βι Σιετἰπτ, ω

το” Ροεποε εοπττει ἱΡίοε Ρετ ε:ιποπεε, ΡτοτπυΙοειτο.ε. Νε

οπτυτ ειΙΞουἰ επτα ποτε Ρετ ἱ8ποτεπτὶετπ ντιΙεοπτ Γε τυετΙ,

Ροτετπἱτατἰ πίττα: πυΕτοτἱτειτε οπο. ίυπξοἱτπυτ , οΗττΞέτε το

νιττυτε οΒεοἰεπτἰω ΡταεἰΡἱεποο τπ:ιποειτπυε , υτ οἱέὶτιτπ εκ

εοτππιυπἰεοτἱοπΙε ίεπτεπτἰειτπ ποπ Ξπ ετιΡίτυΙο ΑυττπεεπΠ

ου:ππ ἱπ του εεεΙείπε ποίττα οἱαεείἱε ΡυΒΙΞεετἱε , οτ πω.

πε Ρετ Βοποε νἱτοε ατο ποε ὶοοπεοε ίοΙΙετππἰτετ ΡυΒΙΙεειτΙ.

(ὶυεοἱτετ αυτετπ ίυΡετ το ΡτοεεΙΤετἱτἰε , ποτοε Ρετ Ηττετειε

ἱπτὶπιετἱε. Βειτυτπ οπο ΚεεοΙ.ν. εεΙεπο:ιε Αυευίττ απο
υοιπἰπί Μ (Κ: ΧΧνυ. · ο



εττετστ.Αιισινι. :σρ
Δεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

ει:εσσι:ιττ>ΑΡ.ε τι:

Α:: Μ. θετιστιιετιεσίετιι ετιτίεστισττ:, δ: τι:ε8ἱΡ:τσε

δε Ιε :Με δ: Κ.όε Βετιίτστ:: εειιστιτεσε.

Μπάρ :εκ[πωιή /επτεπώπω εκ:σωωτικἱω:ἰσπτΖ· Μ έπειτα

Βτί:.«υπΖ.ιι ἀἰκτεττἰὶεΐί ύ: Μετα εμε όπου. Ε: β πω: `

υ·τ:βριε:·Ζτ ·ωιβ||υ.τ εάω.αύ σύσεων::έτι ΠΠ άεύ.ίσι ώ-βΡυέ.

Ρ:εσσεισε :ΡιΓεσΡσε 5ετνσε Γετνστσττ: Π:: νεωτε

ωιι ω:: Μ. εστίεορο, ε: Με8ιτιιτ8 Δε σ. Με , ε: τι. Μ· χω·

ὸε Ι)ειιίτστ:: ε::τιστιιειε δεσστ:ιετ:ειισσσε 5εΙσ:ετσδ: ΑρσΠσ

Πεεττι ΒετιεεΠ&ιστιεττι.

δ: τισΒιΙἰε γι:: εστ:ιεε Βτι:ετιιιιετ ρσ:ει::ἰειτι τεεσει:σίεε

τε: ε: Πσττιιτ:σ ίε:εσΙστσιτι , 1τσάετε: σ:ἱεισε ἱρίετιι τι: @σε

Βετ:εσΙεει::ε.ει:ετεετε, όιΠ8ετ:άσ τσίτι:ιεττι , :με άστε:: ει

Ιιεετι:εε Γε, δ: ΓεέτετιεΙσ :μια ε:: στιιτ:ιε νεΙετ Ριε:ε:ετ:ι. δει:

εισσά εισΙειιτεε τείει::ττ:σε, @τα ετε:ιε ι::ετε:σε , :ισείἰ σε

ιτ:όσ1τττε. τεεεΠι: ε Πεο, τιεε ετ:ετ::ιετιε :μισά Π: τιιεΙστιι δ:

ετιιετστ:: Πσσιιιισττι τεΠσσι:Τε , τ:εε @σε ερσά ἰρίστι: εΙΤε

τἱτιιστεττι, εστ Γσσττι εστι:τε ιρίσττι ρε::ἱ::εεἰ:ετ εΙενεγ::, δ:

ίΡ:τι:σ τα: ίστιετσιειιι σΒΗττ:ιε:σ , ίε εστ::τε σττιτ:ιρσ:ετ:τετι:

Ρετετι:ετ ετει::: , ε: σε ττιετιιτείτε τεσεΠετιε , τισ:: ίσΙστ:: τε

:ετι:Η: εσιιτ:·ε εστ:: εττιι:εστΙι:ετ τ:ιετιστι: ίσετ:ι, νετστι: ε:ἰετ::

εΙἰσε ε:: ι:εσεΠει:σσττι :τιι:ισιε εσιιιστε:ισιιισσε Πτι: εσΠἱΒεσε

ετιιτιιενι:. εστ:: ετιἱττ: Με: νεΙ τω: σε:ιεε:, εισστ1 σιιιεε

(ΞΙιτἱΙ':ἰ ΓΡστιΓε :στο Γροσίο στισττ: ε:: εστρσε , τ:εε εΙ:ετἰ

Επι:: ε1:ετσ :τιισττε νε! τ::σΙεΓ:ἱε νεΙεε: ιττσ8:ιτι : :Πέστε Οσ

ττιεε,στ ΓΡστιίετιι τιτσνσεε: εεεΙεΠεττι ΙΙσετεττι :πιεσε , σ:

Ρσ:ε Γετ:8σιτιε ΦΗΜΗ τε:ιεττ:τεττι, τιιτι:στ σε τεττε (σε σει::

τιεστΙ::ετ ετιετΙΙετε, τισ:: ε::ειιδετιε :μισά τιστ: ε:: :Π8τισε εστ::

ει:: Ιισετε: τεί:ειτιετ::σ Ρε:τιε Ι:ετεε εδίετισι , ει:: τιιεττειιι

εεΠτιτ ΓσΒιιεετε Γετνί:σ:τ. ΑΙἱεε σσεΗ ΗΙἰσε άεΒετιετε::ε :τι ρτἰ

ντει:στιι, ττιεττεττι ττισΙ::ΡΙιεττετ :τιΕισΙε: δ: ε.:Ηιεί:. Ρτεεε:ίσε

έ: σωσει:: εσεεεΙείιεε εστροτε τι:: ειιεσττιι:ιστιιεεσσ:ιτε ίεστ
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τεππειιπ ΗΜ πιιιιπ ἔτπιειπιει· ἰπεοτΡοτειπε 3 ποπ ίοΙιππ είε

Βτε.το.πτετ εοιιιπιιιπἱεειτ ι Γεπ :πιω εκεοιπιπιιπιεειτε εοππρεΙ

πι, ειιιἰα ἰπ οικω πια ιΙΙοε επ ιι€εππιιιπ ειπιπἰιτἰτ ) πεε ΡΜ·

τω: πε ειε εκεοπιπιιιιιἱεπτἱὸιιἱε ίεπτεπτἱει οΡΡοπειιιιτ. εξω

ετἰιιπι πιιεπιειιιππιιε πι εχεοιπτπιιπἰεπιἱοπε Ρετπετεπτ, πιο

πιεσε :ιο εεεΙεπει τεπἱτε απ ιιπἰτειτετπ εεεΙείἱει: εοπ1ΡεΙΙετε,

ΡετνιΡεππιτ , πεε ὲιΒειἰΙΙἱνἱε νεΙ τπωιιπ ίὶιἰε εοιπΡεΠἰ Ρετ

ιπιτπ:. Ετ Πε εοπι:επιπε εεεΙείπε εΙο.νιΒιιε , επετν:ιτιιτ ἰπ

ΡειειιΒιιε ΠΗε νι€οτ εεεΙειιιιίΐ:ιεα: πἰἴεἰΡΙἰπιε ίπ εποτιπε ὁπ

Ρεππιιιτπ ππεἰ δ: 8τειιιε ίε:ιππιιΙιππ εεεΙείἰ:ε 8επει·επιε. (:ιιπι

επτειπνεπετιιοιΙεε ίτιιττεε ποΓιτὶ ΚεποπεπΠε , ΜειεΙονἰεπίἰε›

ΠοΙεπΠε, Βτἰοεεπίὶε, δε ΤτεεοτεπΠε εΡἰίεορἰ, Ρτοἰππε ειτ

εεππεπτεε οιιοπ Η ποπ ειππιιπεισ.τεπτ ιιπΡιετατεπι Γιιιιτπ ὶτπ

Ριο; Με πιιιπεπι ἱπ ιπιοιει:ο.τε (υπ ιποτεεετιιτ; ΓειπΒιπε ειιιτεπ·ι

ειπε τεπιιιτετεειιτ πε ιπ:ιπιι εοτιιιππειπ; ἱρἴιιιπ πποπιιετιιπτ

πιΠεεπτετ, ιιτ πιά εεεΙείἰει: τεπἰεπε ιιπἰταιειπ, :ιο πιππίπιοπι

ειπε ρτιείιιτπτἰοπἱοιιε :ιΜΗπείει: ἰΠε τεπιιεπε ειεεἱΡετε πω

ΡΙΙππιπ, εΙίιςεπίπιιε Ρετἱτε Ροτιιιε ιιιι:ιιπ Ριιτετε, ποπ ίοΙιππ

ιποπιπε πιιΠει:επιιε ειεειιιίενιτε (επ ειιίππε 8τπνἰιιε ἰππἰ8π:ι

τιιε πονπε ποεεππι ιπιιπετἰεε ειπιπνεπίτ. Πι: επιτπ ειΠοε ιπ

επ:οτεπι Γιιιιπι ειΙΙἰεετετ τπιιΙτοε εοιπρΠεεε, ειιιπ Βειτοιιιοπε

δε πω πιιΙιτιοιιε ιιΡιιπ Κοπιεπεπίε ιποικιΡτειππιπ εοΙΙο

πιπιππ εεΙεπτ:ινιε , πιιιΙτιε ἱπἰπιιε πι€8είΠτ , 'οίιοπ_ εεεΙείἱ:ι

ι_ΣτεινειΒιιιτ ειιιππεπι , εκεοιππιιιπιεειπε !ετε πε Μπα: Ρι·οπι

Βεππο, σ.Πτπειιε πιιοπιιε ΒιΠαειτει· οπιπεε Ι:πεοε πιο εεεΙεπει

επιιΙτιΡΙιείτετ π%τενειπ δε ΓΡεειο.Ιπει· ιπ καιει μπε ιιιεΙιεΞί

. πείιιπδιοτιιιπ , πεε ποπ ἱπ πεειιπιε ίὶιοττειὶιεππἰε πε ιπιιπΞΒιιε

Ιειἰεοτιππ , ίοι:ιιιιίπειιιπ ιτπΡιιιτπ δε πεειιιιίΠππιιπ ιιιτπιπεπ

παπι ΡτεεΠἱτἰι: , δε τεεεΡἰτ ει!) εἱε > πιιοπ ίετνειΒιιπτ ίεΠῖνειε

Γιιειε , πεε πε εεεετο εεεΙεπειίπεοτιιπι Γορι:ϊίειε τοΙετ:ιΒιιπι::

ιιτ Πε πι) νεΙειιπεπτο ῇιιίὶἰτἱιε πιιοπ πε Βοπἱε εεεΙείΜΗεο

τιιιπ Ι·ιειοεπτ , ιπιπιιε τετἱπετεπτ, δε ειιιἰ τεπεπτιιτ τεππετε ,

ποπ Ρετ1οΙν:ιπτ. (3οπιιιτιποτεε ειιιι;ειπ πιππΠποπι Γε τεΡιι

παπι οΒΙι€ατοε ω εκεοιπιπιιπιεειιοε πππιππε πενἱειιιιποε ,
πεε εοιπΡεΙΙειιποε πιιιιπτοεπιππιιε τεπ·ιΡοτε ἰπ εκεοιπτπιιπἱ- Π

επιίοπε ΡετΓπτετιπτ , ιππιιτειπ δε :ιπ τετπ:ιππ ρ:ιι·ιεκπ ιιιπἱεπ

πεξιιπ&οτιιπι εεεΙείπε ΡπτοεΙιἱειΙἰΒιιε ποπ τεππεππ:ιιπ , Βιο

παΒι1ειιι·εοπΓι.ιετιιπιπειπ ΡΞετατε ΕπεΠιιπι ιιειιιιπετ ιιιίτιπ8ειι
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πο , δε εε: ε::ε π:π:τε εεπετ: Γε ετεε:ππε ειπε: νετ8·ι:πε :π Ρε

τ:ει::πτπ επ:ττ:ετιιτ:ι. Βε::::ν: νετο δε ΓεπεΓεεΙΙ: εοπ::ε:ε

ΓπΡτεε::δε: :πτει::επεπτπ Ρτεεποεεειιπ: ε τια:::ε:επε δε ε:::ε :ιο

:αα:π:επε_ε:πε , επ: εΡπε: ΚοτεοπεπΓε τποπεΠετ:πτ:: ποπ

εοπνεπετεπτ , εκεοτειπεπτεε , εοε ετ:ΡτεΠε ε:: Ρτε:ε::δ::οε εεε:

επ:οε οεΙ:8ετππτ. @εεε Ρτεεε::έ:: εΡ:ΓεοΡ: ποΙεπεεε, Πεπε

:ιεε ε:εεεεεπε , τεπτεπ: πετ1π:ε:εται εοπετε Ι)επιπ δε εεε:εΠεπ:

εοπε:ππεεετπ ιεε:πεπ:πι:τετ εοττ:Ροττετε , :π οττ:πεε ::Ιοε, επ::

ΡτεεΓ::εετεπε νε: Ρτ:ιεΠετεπε επ:πΓτποε:: Π:ετεπ:επτππ: , Γε::

ΡτεΠ:ειιειιιπ :π εεε:εΠετπτπ Ρττε:π:::ε:πτπ οεΓετνετεπε, πεπε

τ.ι:επ: εκεοττ:πιππ:εεε:οια:ε Γεπτεπτ::ιπι Ρετεπ:ετππτ : εκεοτπ

:τιππ:εεπεεε π:::::οπ::ππε εοι:::εεπι ποπ::πεειιττι Ρτο εο εποε:

ετπεΠ εοπεεττπαεπε ε:ενεε εεε:εΠ:::', ε:τεοτ:απ:ππ:εεεοε ποπ

Γο:πιπ ποπ ν:τεε , Γεε: πεε εν:εετ: Ρεττπ:εε:ε , εοε Ρε:Πτ:: ε::

ε8εω:ππι δε ει:: ε::οε εξεπε εε:πα:ετεπε:ο εοτπ

Ρε:::ε πε εεπετιιτ, νε: εοπ:Ρε::: Ρετττ::ττἱε τεε::τε ε:: εεε:εΠε:

πιι:εεεεπι. Ι.:εεε Ρτε:ε::δειιε Ρεε‹:οπειαΠε εΡ:ΓεοΡπε :π Ρετ

Γοπεττι ε:πΓε:ειτ: εοπι:ε:ε εκεο:ππαππ:εεε:οπ:ε δε :πτετε::έε: :π

εεττεπι , επετπ εεπεε ε:ε Πειιιεπ:ο :π ‹::οεεεΠ Κεε:οπεπΠ ,

Γεπεει:ε:εε Ρτοι::π:8ε:Γεε, Ρτο ε:εττιπ:ε δε :ιι:ιιΠ:ε::ε: ειπε Πε:
Π - δε (3εΡ:επ:ο Κεε:οπεπΠ ΓπΡετ ::οτπ:π:επε δε ΡοΠεΠ:οπ:ει:ε

Γπἰε εεπιετε :ττοεεετεε : ΡτοΡεετ εποε: εε:επι :ε:επι εΡ:ΓεοΡπε

εε: νοε ποΠτεε Ιἱεεετεε :π:Ρεετεν:ε, ιιτ εεΓε:επι Γεπτεπε:εε Γε

ε:επτεε Πτττ::επε οεΓετνετ: , :::οε, πι:: ε:ε:εττι εοπα:τ: Γενετεπε

:τι ετ:πα:πε, εεταΓπτε Ρετεε::εε:ε εεε:ειπ : πεε Ρετπι:ετεπτπτ

Ρτε:τ::&οε εΡ:ΓεοΡπιπ δε (ΣεΡ:επ:πιπ εε εοε:επ: εοπι:εε νε:

Γειιτοτ:επε Γπ:ε εεπιετε πιο:εΠετ: : ιπε:εΠεεοτεε Ρετ εεπΓπ

τω:: εεε:εΠεΠ:εεπι εΡΡεΠεε:οπε ΡοΓεΡοΠεε, εοπ:ΡεΓεεπε:ο:

εοπτεΠεεπτ: π::::Ιοτπ:ππε εποε: π:Π εοπιεε εε: εοτ τεε::επε

πιε:ε εεεεπεεεε εε:ετ:εετ τενοεετεε, δε Βεο δε εοπα:π:ειιε Γε

ε:εΓεεετεε εοπ:Ρεεεπτετ, τιοε εεΓο:νετετππε έ: Πι:ε::εεεε νεΓε:

:σε :ΡΠπε. ()εεετππα ε1πετπν:ε :πεπε:εεππι εΡοΠο::ειιτπ Πάε

::εετ εκΓεειπεπεεε, ΓεεΡεε::δεπτπ εοτπ:εεπα ΓπΡετ ::::ε τποπιιε

:Με ε::::Βεπτετ ε :ΡΓε τεπ:επ πο:επε :πεε:::Βετε πε εεπε εΒετ,

πο:: Γο:πττ: π:εττ:οτεε:ε εΡ:ΓεοΡ:ε δε εεΡ:τιι:ο Γεε:εΓεεετε, δε

εΙ:ε τενοεετε , ειπε εοπττε εεε:εΠετπ εεετεε , ποπ επτεν:ε:

νετι1ι:: εε:επι Γεεειιε δε Ρτοτετνο Ρτοτετν:οτ, εοΓε:επι Πεπο

πεπΓεπ: , Βτ:οεε::Γετπ, ΤτεεοτεπΓεττ: εΡ:ΓεοΡοε Γπ:ε τεε::::ε:



πω. ΜΙδΟΕΕΕΑΝΕΑ .

πω ΓρσΙαι:σε επ εεεΙεΙπε Με εκίαΙει:ε εσιιιρεΙΙἱ:, :πορτα

πασα εχίαΙεε ιΡπ :π Ρ:αδι&απι εοιπι:ε:ιι ει:εσ:παιαπιεπασ

:πε Γεπ:ειι:ἱε:π ρ:σ:παΙ8επτεε,Βιι€α!ί :Ησεεείεε (Με ίαρρσ

ίιιε:αιι: εεεΙεΠ:«Γτιεο πιτε::ιι&σ. Α: δι&αε (Σσπιεε ρε::αΠαε

ποπ δσΙεπε , απ:πσ :π:ιΠεαιπ νεΙα: ΙΗΡαΙειπι :ερα:επε , εε

εΙείἱειε δ: εεεΙεπειίὶιεειε Ρε:ίσπειε σὸἱσ Ρ:σίε‹ιαἱτα: πε:1αιστι:

(Με σαι δε :εαπ :αει ιπῇατἱεπτιι: εΠόε:π, πασα ί:εααεπ:ἰαε

δ: τατἱαε Βιεἱαπ: , Γεἱειιτεε Γε ιπάε ΠΠ ΡΙαεε:ε, ποπ ίοΙα:π

ὶπῇα:ἰ:ι:π ΡειίΠε δείεπασπιε ειακιΙιαπι-αεπε8ετ :εσαιίι:αε :

νετιιιπ ε:ιεπι ίε.ειεπε ιιιια:ιε.πτιπαε ποπ Ρατι:α: αεει:π:ιε

απ: δε ιι·ιεπιβαε Ιεἰ:ο:απι ,·πεε Ρε::πἰ::ἱ: :σε ἱπ :στο εε

εΙεΠαΙΗεσ ίαΡε: αεει:πιε εοπνεπΙ:ί : δ: Ρἰετε:ἰε ιπνιίο: τε:

τατιιιπ εΙεειποΓγπεε εεε!εΠιε ποπ ίαίππετ παπι :οπίαετεε,

ε::1εβαε πιο:Πε οπιπιπαε σπασω ρσ:εΠ: ενεειι:ιτ δ: ειιε:νεατ.

€Ιε:ιεσπιτπ ειιτεπι Ρε.:επτεε δ: ειΠσε εοπΓεπ8αἰπεσε , Η Μ·

οσε ίαρε: αΙιααιΒιιε ιιαα:Ηε :ιαέὶσ:ἰ:ε:ε εισσασΠεε (επ :πε

::ορσΙΙ:ε.πιεε. εχετε ίαεπι δισεεεΠ:π ::ειΙιαπ:αι εεαΙΞι:π ,

εοπιεε δ:Β:αΠἰνἱ εῇαε :εαπ :καιω , δ: ε πω:: ειπε απο:

Ρε:πιἰ::αιι: , δ: :παπα αεαπε:Ξ ε.ιΡ:ινσε , :ισπεε :επαππεπτ

σαα:ΙΗοπι : εΙἰ:ιε εεεὶείὶε.ε , Ει:ενι:ετ, ΙπτσΙε:εΒΙΙιααε οποια:

ὶπῇα:ἱΞε δ: ῇεᾶα:ἰε , πω: πσὶπε Ρ:ειδιέ:σ:α::ι επιίεσπσ:αιιι

Ι:ιε:γ:πσίασαε:εΙα δ: :ιΙιο:αιπ Ρ:ε:Ιει:στιιιπ :Με διαπσ:αιπ

(σΙεπιπιε πιιιπαεασ Ρατείεει:. (Μπι παπα: :επτα Με::

νει Μπα: Με α: αΙ:ε:ιαε :σΙε:ειπάε ε :ατα ετα ει: ίε πα

παε π: ειιοττπἱε ε πιιιΙ:σ :εαπειι ατομα· ει:επιπΙΙ Ρε:πιειεπι

ει:Η:επε επσ:πιιο: , ία:Πε μα:: ια πιονε:Πσπε:π πιο δ:

εεεΙείιεία:ε: ΗΒε:τε:ιε εκτε:ιππιιαιιι ::δαιιόε.:ε : Βιί::ε:ιο

πἱ κατ:: Ρε: ΑΡοί:οΠαι ίε:ἰΡ::ι :πεπόεπιαε, αα:ιτειιαε ατα

ὸἰᾶεε δ: ει:εσιππιαπιεε:Ισπιε δ: ιπ:ε:όΙδα Γεπτεπ:ιεε ίσΙεπι:

ειπε: ΡαοΙιεαπ:εε, δ: ίε.:ἰεπ:εε σε: ρε::εε ΡαοΙιεε:ι νΙε:πειε ,

:ειισνε:ὶε εε.ίδε:π ίιπ8αΙιε Βσιιιἱπὶ:ὶε όιεΒιιε δ: παινιε, δ:

ίεεΞε:ίε ειι&σ:ιτε.:ε πσΙΙ:ε, ίαΕιπιστο ερΡεΙΙετἰοπἱε σΒΙϊα:αΙσ

πάμε πα Γε:ἰεΪ:ιᾶἱοιιειπ εσπάιαπει:π ιπνἰοΙεΒἰΙἰ:ε: οπίε:νει

:ι, το:εκπααε τε:::ιαι ειπε, πεε ποπ Ισα πα σα:: ιδειπ Οο

:πεε ρε:νεπετα ίαπε:ροπεπ:εε εεεΙεπεαΗεσ ἱπτε:ὸἰέ`τσ : α::

αασδ ἱΒὶ παΠαιπ :Πνιπαπι σΠἰεἰαιιι εεΙεπτε:ατ, Ρ:εεεε: Ρο::

πιτεπτι:αιι :πο:ἰεπ:ἰαπι δ: Βεστιίπιέι:ει μι:νιιΙο:ιιιπ , όοπεε

ίδεπι ()0:πεε ίαΡε: Ρ:ε:αιΞΩιε οπιπιΒαε ίε:ιείει:ιε: :σπασε

δθΠίδ.Γ'

Ώ



° ΕΡΙδΤΟΡΑΡΟΜ; . π;

Ο

τοπτοτ. Ρτεοποτα.τπ απτοπι πιταιιιοπεπιπ αρππ` ΚοτποποπΓο

τποπειίτοτιππι εοΙοΒτατπιπ , @τι Ρτα:ίππιτππι ιΠιειτο , πάτο

ίοτνατι ποπ Ροτοίτ, πιπταπτοε , ιπτατοτοε πε ιπ αιιιπτοπτ , απ

ΡοιΙατἱοπο τοτποτα, Ρετ οοπίπτατπ οεοΙοΠαΐτιεαπι εοπιΡοΙΙα

πε. ()Ιοτιοοε πποππο πι οιπε ίοτνιτιο Έατπι!ιατιτοτ.εοτπιπο

ταπτοε , πε π) πιώ τοε:οπαιιτ , πιοπιτιοπο Ρτωιιπ, μι· ίππ

τταᾶἱοποπι'°Βοποποἰοτπτπ δε οιεοοτπτιιππἱοατἰοπἰε_ Γοπεοπ

παπι , αΡΡεΙΙατιοπο τοτποτα , οοπατιε. ΑΙἰοε πποππο εαπ

ΡΠεοε δε Γαπτοτεε, πώ πιοπἰπ τοΠΡποτιπτ 3 Γοπτοπτἰα ΙΙτιπΙι

ΡοτεοΠατῖε. (ξιοπ Η ιοτιο παπι (:οτιιοε ποο Πε απ εοτ

τοπιοτιτ , πι: Βοο , δε οεειοπαε , δε επιπττω Ραπ ίπποι·

Χ

_ Ρτωιτιπ οτππιππε 5πττα ππατποτώ τποπίοε Ροίτππαπι α νοδια

τποπιτπε ίποτιτ , ΐατιείαέποποτπ οκιιιΒοατ οοτπΡοτοπτοτπ;

-ναίαΙΙοε δε εοπίετποτατοε ειπε ι πποπτατιε δε εοπίειι:ποταιτιο

πἰε πω ιπταπιοπτια Ροπιτιιε αΒίοΙνατἱε. Οποπ Η ποπ

οπιποε Με οποπποππΞε ποτοΡειε ἱπτοτοΠ`ο : επ οα, πιατα πιο

τ:ορο, επττι οοτπτπ αποτο πιιιιΙοπιιππε οιεζοππατιε. να”

πώα πώ τποπἱεΕπαΙοτπ Ροττι 8Ι.ιππιπι ποιιιοτπιἰπαπτ, Γεεεπ-'

και ίππτ ΒΙαπιο εοπιπτἰπιοππι , πο πο ω* πιαΠπα 8Ιοτιοπ

τπτ; 5οτοιιιται:οιπ τοεἰαιτι τοπαττιπα, πιοποιππε , δε οιπιοτ

τατππτ αττοπτο › :ππατοιιιιε ρτπποιιτοτ αττοπποπε , πποπ πώ

Ρτιείατπε εοτποε πι πιππίτποπι Ρτοτοτνια οοππιπππιπτ, ὅτα

νια ιππο ΡοτιεπΙα ΡοΙΤοπι: Ϊοτπιἱπατἰ, πποι πιο ίπεοοιιίιιε δε

Ρατοπτπιπ τποτπιπ οιεοτπΡΙἱε ιπιια:τοιιε , ιΙΙππι ιιτ απ οεεΙοΠαε

τοποατ ιιτιίτατοπι τταπιτα πώ εοεΙιτπε Ροτείτατο εοπιροΙΙαα,

πα ρτοΓοεπτπτπε οοπι....(ΣιιτιίΗ,πποπ οιειππο Ρτορἰτἱατἰοποπι ·

πινιπαπι ώιοτιπε πιοτοπτια, δε πω ππεοτιτατοπι τπαιπ ποΒοα

πιώ ττιοτιτο εοττιτποππατο. Ι).ιτππι Μπι ιιιι. ()αΙοππαα _ '

_Ιππἰὶ Ροπτιποατπε ποΙιτι αππο πι. ' ι

ΕΡΙ`5ΤΟ1.Α (.;ΒΕΟΟΚΙΙ ΡΑΡιἘ ΙΧ.

«Απ Ηοπτιεπιπ Ρτοποτιοἱ =ιωΡεπιτοτπ ΗΙιπιπ. '
τ· ·-° @ο πιιἰὑπβιιω |ωπεπώ 6'εσπ)υιιώ. . Π -

ε · Κεοοιιιπε ΕΡΠεορπε ίοτνιιε Γοτνοτιιπι Πει πποέτο

Ππο ποδιΙι νιτο Ηιε τι π ι ε: ο , εατιΠιππ Ξπ πωπω επ

ιιοππ Ριεεπειιτοτ Κοπιαποτππι ιπιποτατοτιε , ιΙΙιιΙϊτια

Ρ



σε _ σποτ τωτιιια.ττ

ίεσισετ Ασσσίτἰ , ]ετσΠιΙεττι ό: 51ττισςσ6ετε έσω $αΙστειιι.

· σε ΑσοΠοΙιεασι ΒετιεσἱΕΕἱοιιεττι.

νοκ ἰτι Κστιιαασσιτα εΠ: , σΙστατσε ιιισΙτιιε δε.σΙσΙατσετ

Κατσε! σ!στατ , νἰσεΠεετ σἰα ττιατετ ΕεεΙεΠα , ΠΙ1σε σσοε
σἰαΒσΙσε τιι:ι€τατ σε σετσἰτ ,η σσαΠ εστιίοΙατἰοτιετιι ιισιι τεεἰ

σιτ, σσἰα ΠΙὶἰ ειστε νἰσετεσ σιαττἱε νιίεετα Ιαεεταστεε,ισίασι

ὶιιτετἰιιιετε ττιαΙσετσιιτ. Νασι ιιισΙτἰτσσο σσΙοτιιτιι στττετι

τἶιιτιι, σσἰΒιιε σε σαττστἱεσε πιατετ τσΠι εΞτεσσισατστ,νσει
$Ι

ίετατἱ εαστ , δε.σιεετε, νεσττεσι σιεσττι σο!εο, νετιττεισ
τ πιεσσι σοΙεο, εστιιστοσσετα εσσισεΙΙιτ. απο εισαι σττιιιΞε

"Ραπτη, σττΙσσαεσμε ισ8εσιιίεατ Γεεσσσσσι ΑσσΓτοΙσττι σε

σαττιιτιατ; εεσιττἱειείεεεΙείἱαε ίαεετ στετιιε νΞΓεετσσι ίσστσσι

σοΙστε τστϋατστ), στα! ίετι ΓιιιΒιιΙατἰε σιστΠΒσε σἰΓεετσσστστ.

.Με Πσσἱσειτι_εο!μβετ τοττσο(σε, σσετσ,σσΠεττιςαστε εσωσ

Βσιτιίσισε σανετιιιε στοστΙἰε, εαττιαΙισσε ίειΙιεετ Ιισττιἰσστιι

εστσιτισε εσσέτσσι ΙεΒιιτισε, ό: εστιττα εοε σσ8τιατ εκττιιιίε

εσε , ἱιι @Με ετττιτι(εεσε ἱασι σοστεστιατ , ό: σσστσιιι σο

σιισιστιι ἰτιτσε σετσισίττ σεΙΙα τιιοΠτστ τοταε , τιονασι σετίε

. εστἰοτιετιι εεεΙεΠε: Γσσιιίά_ ΦΗΜΗ : ἰιτισισ νετἰσε ισοπίο.

(:ΙιτιΠο σετ ττιἰσἱίττοε ίσσε σρετατισε ΙσἰσσἱτατΙε ΞσΓτατιτατ.

ΙσΠ: εισαι εισί α στιιιεἱσἱο Πι νετἰτατε τιστι Πετἰτ , ίεσ πισ

τατε ἱσ`σιεσσαεἰιιτιι τστιτστ νετΕτατεισ, στ Ιατισε Με ίτασσιε

νίτσε εΡΠιιισατ , σετσετε σσσιιιιιιτεε αιιΙσιαε εξαΒστατ , σε

ίσετσε Πσει , σσαιτι εκ ασιοτεσἰνἰτισ εσιιεεσετατιτ , ασ σατ

τσσι ναΙεαστ εοσΠιτσσιατί οσετἰε σετνειιἰτε. Πιισε πω,

σσἰ εασίασι τετιεσιστ ΠιεεσσσΙτατἱε εισε Ιιασετε , σσαΠ

εεατιτἰε σετΠσία: ισσετοσε εοτιίεἰιισἰτιιστ., σιισι ισ Πιἰε `

νἰΓεετὶσσε Ιιαττετἰεστστττ ίεἱτισειιτἰσιιτ @σε στστστσ νε

τιεσμτἰε ΓαΒἰττἱε ιιονὶ εττστἰε δε· εσσξσΠοττΞε ασσετἰτιιστ

ισο.σσιττε ι τοτσΠισε ισ αιτιατιτσσσιε ίσιισἰτστ ΓσἰτΞτιιε :

είτσίσττι εΠ: ἰσ τεττα ιεεστ σσΠτσσι , τστΒιιτα εΠ”αιιἰιτια

ιισΓττα ναΙσε , ασ ἰτιισΙετσε εΠ: σοΙοτἱΒιιε νεστετ ιισΠετ.

ΠεΕεσετσστ στατΙαετνιτσε σειιΙἰ ιισίττ1 , ό: Πισετταττι σε

ίατισιε αὶισσιἰσατἱστιισσε _εσσττεττισετισιτ τειιεε _ ,· σωστα

νιΠ:ετα Πιστ εσττιιιιστα: τεσττττιετε Ιαετσσιαε δ: εστι

τΞσετε ίσίσἱτἰα σαι ναΙειτισει δἱεστ ειισιι| Επεσε νε

τιεταΒἱΙἰσιτι ίταττσττι ιιοΠτστστσ ατετιῖεσἰἴςσσι Μοἔσητἰ

οι . δε_-=εἱΐςοτἱ Ητσ=€+:Φω κι @9έὶὶ πάω.



π· τ 7 - _ _.··Μ ΈΤ?ἙΪ.Ο°ἘΔΑ›Ρ='ἙΪΜΈ. τ .. .. Π: τι

'ο Μπιππ (:°οπιιιτΠ τι; τυπτ81ιτειι·, Ρτξιιξἄἰεπτοτζξ 'ιι'ότΒ'ι 126. π· Ν::

εταποι πωπωμπε δε' πιπεπτο ι 6τότε ·πιιππιτιπιιοτιτ Σ ΒΧ.

*εκτιιΜτα εοπτἰπεΒππτ, @τετ πτνειιω πωπαιτέτειιπ, πω ΜΜιτειι

ἔεεεατΞε εκὶ8επτἱΒιτ8 [ΑΙετπέππϋπι Μ'εεετιιπτ , @πιτ Παπ :::8ἔ¦Ξ:

ετεΠειΒ5Ιιοτ ωειπ·,;ιπ δε εεπετιιΠοτππϊνετΠπ,πατε ποπ στα! Μι

ΪοΙιιπι τετετεπτἱβιιε , ·ωειππ πιιιππέτΕπ τα τιοττοτἰ , πι Κ": η°

πσΒἱΙἱβιιιι ιτιετιιΒτἱ; ^εεε16επ ;ιειιέι.Ηε Ρ'οτεπτϊβιττ_33πά ετιι- Β

Ρ2τ. ΗΜ: απ] απ; τα °ιιιαπρει-·ττωιι ,Ι ,Μπι παπι
εοιιττετἱο., οπών «πιτ επιπιπ , ταιετιιατιωππτοπ π πι:

τείττἱιιτπ ιπίτπίεε , εοπττει πιι:ιτπ ποπ @πιω πσωιπσετπ56πέ;

ιιτεπτεε , νετιιπ·ι επειτα °τετἱοπε Μπιτ Τιιεξ 5;€Γτῖἔι

εοτιιιπεκεεάέιτ ὶῖιΤέπἰεπι δτιΡίτι πεο€π(τ

:πωπω ό: Μπιτ. παπι πεταει πιιππιπ με Αττικ
. _ . . τ . ,Η . στο μ( . πι! "· ·°'ιΞ“ι1

μπω παπι πονιτιιιε κι επ πιπ πιιαπι τεειΡιτιιτ, Ρτα:πιξτο;

τω; ,πωπω ίεποΙππ πω: ; αΡΡ:ιτετ εἰ Ι'ΡΕεξεέξ

φωτ, πιιιιτπ Βιιτοπεπ·τ εοπίτιενετιιπτ τιΙἰπιιἰτιοτἱἱἱἱιἑἶἑζ_ιμ(πω τι Ρωτωσιιτιπ , δε (μπειτε π πι; ιττιπιππιττετ

οτωπτω , ιεπ,πωι παπι Με τίτπ_ιιιι πιπιτπ τι· τ;

Ηνεπι. Ηπα :ιΡΡτιτετ ΞπτετόπιπΞπό6Βιτπ πιἰτπτἰπιτε ,· δὲ

ππ:ιπάοποιε ἱπ τποιίιιτπ :ττιίετἰε νε! τιπεῖτἱξι; Ριετιιτππιιε ετπίπΐ

παπί πιπιπτἰπιτετπ ειΙΤιιτπἰτ.Ρ Πεἱπτὶε πονἰτἰο Ρτοεεόεπτἱ

οεειιττὶτ τπὶτἱ ΡειΠοτιε ποτπο , πἰεεττἰιποέ ιιτιππτρι:πιοι ,

πιω εκτεπιπιτπε δε τπειεετ , πιιοτΙ εο“τϊΙ:ιττπτΞε φωτα; ΓοΙει

απ; τεΙι&ει-ντόετιιτ οΠιΒιιε ίιιΡεττἰπΕτεἴ. μ Ηιιπξ πονἰτἰιιε_

οΓειιΙιιτιιτ, 6: Γεπτἱτ ίτιπιτ!ιιτπ πω: πωπω; ά Ρ6ιτρπωπω

ε:ιτποΙιαιτ πτἱεἱ-τπετποτἰπ εντιπειεΙτ οι: τοτπα_τοπ1τ

τετ. Αο- εοπιιίνίιιτπ Ροίττποπιιππ ιιιτςωικιπετιιι ί-πτεεπ

πω, εοτπΡΙετο ἱΡΓο εοπνἰνῖο, Ρετ ππιτπιά:ιπτ πωπω, πω: ἱπ

ΓεποΠε τιιιιιι8 Με ΓοΙετ, όείεεπάιτ τεττοτπιπτ απ» πιοόιιττι ·

“πε ιπεόἱοετἱ5 έστω; , ιιἰεετ,'τετοττπ «πια ε' πιιεπι ἔι ΡοΠε

τΞοτἰΒιιε Ρτιπιο πονἰτἱἰιο ,_ ΡοΠ: πιπ8ἱΙὶ°ετ, όεϊπάε Ρετ οτὸἱ

πω; ΩΠΒπΙἰ οπωπεπτ 'πι1`ἱ“τ:ιιἱιεπἀἱΒπἱΓι1πτ δτΡετίεέπ.

ΙτπΡετΤεΕπ νετο @τι τΠ8τιπτ ποπ τεΡιιτειπτ ,Ρτιεεπι Με

Ρἰιιπτ ὁ. ππι8ἱΓττο ,8τι,εετετἰἑ,ῖἰἴπ8ιιΙἱε Ρετ Ιοεει απ ΡοῇτΞέ,

ςΜτϊΓπιιε πιιιΒιιζό;ιπΐεπττπιπϊΡπε, πε νετίιιε επιππ εειΡἰτἰΒιιε

ὶπεΙἰπατἰτ, Ρετ Γε ποΒἰέ όϋ:ϊτ τπ:ι,πΜετ δι Ρτωπτπο, πιώ πιει:

ΡτιιεεἱΡἰτ3 τείΡοπόεπτε πε πίεεπτε τεττιο, διιιππιιιε Μειεἱίτετ;

πιιο.ττιιε π, δι ποτ οι:ειϋτε ε!εΒειπιιε. Ε: Με πει Ρεπιδπε

. Ρ Δ.
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ειττιτιιειιιιτιιτ ειιτιοεΙιε , δε Ρτοεετιιτιιτ :κι ίτιειιιιιιιιιιιτιι οΡιιε
ι Ιιιιτιιτια, Με τιιιετετιοιιε ιι:ιιιιτε ιιιτετ ε1τττειτιετ15 δε ΡτοΡιτι

ουτε. 'Φιοτι ε ιοττε νιτιιιε Γειτιιε ιὶιΡετίιιιιτ ειιιομι πιστα.

ιιιιιτιετιιττι ιιιιιιιετιιττι , Μπιτ” ιιι Ρει.Πιοτιεε ιΒιιοιιιιτιια ιη

τιειιτιετιιε (Με ιιινιεεττι εκτιτειετιτεε τιιιιΓειιιι ιτι ιιιτιίειιιοε τοι·

Ριτιιτιιιιεττι οΡετετιτιιτ. $ιτιιιιιτετ δειοειιιιιια: ιττιττιιιτείτιτ πεπτι

τεΙειτι ιιιιιιτι ιτι ειιττι , επι είτ εοτιττε τιο.τιιτειιτι, ιιοε ιΡιιιιιι

ιτιτετ Γε τιιιτιιιιο.Βιιιτετ Βιειειιτεε. (:οιιιΡΙετο νετο τατιι τιε

ίειιτιιιιιττιο Γεειετε , δε ειωτιω ιτετιιτιι τεειεςειιιι.ε. ιιτιειιιιβ

ειτε ιο Πιο οτειιιιε εοιιιτιτιιτιε, ειε οι:ιειιτο ιειιοιιιτιιιτι ατι8ιι

ιο , ειιιο ιιοιι ειιτετιτ Ρεττιιτιιιιιιιι Ιιοτιιιιιεε; οιι.ιτιιιττι ιιοττιο

Ρτοτ:ετιιτ ἔι τετιιιιιιε ίιιτίιιιτι ιιιιεετιε , δε ιοιε ειωοτ. εεττ

άιειιτιτ, δε τιεοτίιιιιι ιτιιιΡιτιιιε ω" εποε, ειιιιιε τωεω ιιιιι

τιιιτισ.τ τοτιιιιι ιοειιττι.Τιιιιε ιιιειΒιιτετ ειτεετΡειιε ειιιιτι ειε ιτειιε

τιονιτιι, ιιιι€ιτιο ιιιι εκει , Μειδιιτετ ι·ιοε ιιιιιιι οποιο οι:

τιιιι. Πιο ιιιι8ιτιο τεΓΡοιιάειιτε , τιειιε τιιιιιι ίετνινιιτι·: Ριο

τιεε δε ιιιειιιιε Γετνιεε , τω:: εοτιιτιιιττο ειιιτοιιια: εποε! τιετιιιτι.
Ετ Με ρεεε Ρτοτιιιμε ενιιιιείειτ. ι ΟοτΡιιε ετιαιτι Ι)οιιιιτιι

ιιιιΡιιιιε @Με ιο ΡειίεΙιε τι:: τοπια τεειΡιιιτιτ δειεετειοτιε , δε

ιιιιιτι :κι τιοιιιοε Γεω οτε Ροττ:ιτιτεε 3 'ιτι ιεττιιι;ιτιι Ρ οιιειιιιιτ

ιιι εοιιτιιιτιειι:ιττι ΚεάειιιΡτοτιε. Αει ιιατε ιιιιειιειιέτιιι οπι

τιιιιιιι ιιιιίετοτιιιιι 8ιιΒεττιειιιτειιι ετιειειτιο. Ροιιιιτιε ιιιιιιι$ τω.

Ριιετιιαιιτεε 3 σ.ιΤετιιιιτ τιειιτειικιο εοειοτιιιτι Βοτιιιιιιιιτι νιοιετι

τετ , εοτιττ:ι ιιιι)τιτι;ιοι, δε ειοιοίε ιιιειιετιιτιι ιιι ιτιιετοε τιε

ττιιιιΠε. ιτι ιιιιιιε ετεάιιτιτ ετιεττι τιιιιετι, δε ιΡίτιττι :ιιιιττιι:ιιιτ

εοειειτιιιτιι εοιιτιιτοτετιι , δε :ιειιιιιε :κι (απο 8Ιοτιιιτιι, Ρτα:ει

Ριτειτο Ποτιιιιιο,τεειιτιιτιιττι, Ρετ ειιιετιι ειιιιι εοειετιι δε ιιοτι

τοτε ιΡΓιιιτι Γε ΓΡετιιτιτ α:τετιι:ιιτι οεειτιτιιόιιιειιι ιιιιΒιτιιτοε.

Οιιιιιι:ι Ι)εο ΡΙειειτει ιιοιι ιι8ετιιιιιιττετιτιιτ, δε Ροτιιιε :ιεειιτι:ι

ειπε σάιτ. Ρτοιι ειοιοτ οιιιε ιιττιτιιιο.ιιι ειιιτιινιτ τιιιιει 2 οιιιε

απο τιει:ιτιο εοΒιτιιτε , τιιιιε τιιτιτειιιι οσο Ροτετιτ :ιοοιιιιιιιιτι

ΡετιιειιιιτιιΞ ειιιιε ποτε: Ρετιιτιια: Ροτετιτ ιιοτι ιτειΓειτ τιιιιε

εοιιττει ιιιιιιιε Ρτοειιτιοιιιε δε Ρετειιτιοτιιε ιιιιοε Ροτετιτ ιιοτι

οιεεετιιιι Ξ Πω ιειιιε Μογιι, επι μοι τιιε ιειοιειττειτιιτιι νι€ιτι

' τι ττιε ιιιιιιι:ιιιιτετίεειτ2 υΒι είτ πιω Ριιιιιεεε ,οιιι1ιιτιειιιιι

ειιιιι Μτιειιιιτιιτιειε ιιιιο ΡιιΒιοιιε εοιιιοτιιτ 3 Με; εΡτ 2ειιιε

Πιο: , ιιιιι οιι:ιτιτιιι€ετιτοε οιιιιιτιιιιι€ιιιττι ΡτοΡιιετο.ε :κι τοττετι

τετιι (Πίσω 8ιιιτιιο ιιιτετειιιιτ? Πω ειτ Μειτιιιιτιιιι πιω, ειιιτιε

κ

ο
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ίιιι·οι: Γ::ιιιιάιιιιι Ι:Βἰε ιιιιιι:ιιιιιι α:ι:ο :Η α:::ιιΓιιε ιι: ιιι

ω:: :τιι:ἱ:ἱατ:τ 1ιιόο.:ιι:τι ιιιιιτιοΙαιιτ:ιτι ί:ιοΙΞε Γυρω· παπι!

Πω :Η αιι&οτιταε Ρ:ττι , :ιιι Αιιαιιιαιτι δ: 5αΡΙιἰ:αιτι Ρτο :ο

:μαι δΡἰτἱ:ιιἰ-ίαιι&ο ιιι:ιι:ιτί πιο: :ιιιιιι:ι·ιτι: :ι:ατΠτ : εξω;

Η :οιι:τα ταΙ:ε τ:ττα :οιι(ιιτε:τ:: , δ: ιιιἱοιιἰταε:ε ιρίο:ιιπι

:ο:Π ίγό:τα τ:ν:Ια::ιιι: , δ: πιαιιιί:Παι·:ιι: :οτιιιιι ί::Ι:τα :οτί

ιιιιιτιιιο ,ο ιι: πο: ίοΙιιιιι Ιιοπιιιι:ε , Μ! ::ιαπι ιρία :Ι:ιτι:ιιτα

:οιιιιιται·:ιι: ιιι :οτιιιιι :ι::Ι:Πιιιιι δ:ι·ιιικιαπι, ιΡΓοί:1ιι: :Ι:Ι:

πω: δ: και: ία:ι: , πιο: Ρατ::τιτ:ε Γ:ι‹ιιἱ νε! :ττατί, ιι: :Π:ιιτ

Τ:ιιτι:Ηε Β::ιτἰΒιιε`ἱΙι ορρτοἱιτἱιιπι [:πιιρι:::ιιιιιιι , ιιΙ:ἱο ό:

απ: Γιιιιιι που ροΠΈ:: Πιθι:ι:ιιε Μ: :ΠΒιια. ():::ι·ιιιιι Με:

πι:ιειια Π: Ιιοτιιιιι Ρ:Γ:Π:τι:ιιιιιι :οιιττιτιο ν:Ιιιι: πια:: : δώ::

τ:5:αιτι:ιι :μαι ιιοιι :Π αΙιβι·:νιατα ιιιαιιιιε [)οπιιιιι, ιι: ΒΙ

γαι·:_τιοιι ΡοΠιιτ, δ: :ι::οειιι:τ: α:ὶ Ριιτιιιιι Γ:οι·ἱαιιι :οι·ιιιιι

:ι:ιιι , δ: οιιιιι: Παιιιιιιπι ασίστ: :οιιιραι:ι:ιιι:ιο :κ ἱιιιἰιιιο

:οιτ:Πε Βιμ: :οιιττιι:ιοιι: :οτιιπι ρ:τναΙιάα, τι: ιιοΜε ναΙ:α:

ιιιιΡιι:ατι, οιιο:Ι :απο :ἰτ:ιιιιιΙἰΒατ: :οπ:&ιοιιιιπι ίαἴ:ἰἱε ιι:

ΒΙ:ι::τιιιιιιε ,ο δ: :τιατιίιι:τιιάιιιιε οΙ:ο :οιιίον:τ: : α: Γρ:ταιι

τ:: οιιο:ιιι: ιι: Μ: , :ιιι ::ἰαπι ιτατιιε ιιοιι «Μι ιιιιΓ:τ:τΞ ,

ιιοτι ί:ιιιρ:τ :οιιτίιι:Βιι Για Ρι:τα:ιε νιί::τα ΓιιΡ:: :οε , και

ό: ιΠο:ιιιιι απο: τι:ατιεί:ιτ :αΙΙ::ιτι ιτε: Για : :ἰτ:α :οτ:::Ήο:

ιι:ιτι ιΠοτιιπι Ρτενιάιιιιιιε ΙαΒοταιιὸιιιιι. @Πα ν:το ιιι οτ:

διδ:οι·ιιιιι ατ:Μ:ριί:οΡι , :ριΓ:ορι , δ: Μα:ΗΜ Οοα.ιιιιιι

πιο: :Η ν:τοιιπι Π:ἰ αΠἱ8ατιιπ1 , :οι ιιι :ο ιιιίιιιιά:ιι:: εταἐ

κια: Βια: ιιιιΒι·:ιιι, :ιιι :Ιαι: οιισιιιιΒιιε α.Πιιι:κι::ι·, Ρο::ιιτ:ε Πιο:

οΡ:τ: α: Γ:ι·ιιιοτι:: ὶΡΓοε τοΒακιάοει , α: ιιιοιι:τι:Ιοε όιικιιιιιιε

ιιι Βοπιιιιο , α: Ιιοτταιιάοε, ἱτι τ:τιιἰΠῖοιι:πι :ια ρ:::ατιιι

πω: ιιιιιιτι,ς:ιιτ:ε ,ιιτ (ιιιιιαιι: ι·:Πιιαιιι ατι ιιιΞ:ἱΒατιὸιιιιι :ιοΙο

και., δ: νιιΙιι:ι·α ιρίοι·ιιιιι Γαιιαιι:ια. Α:::άαιιτ αιι8:Η Ρα:ιε

αδ :κΙιιΒ:ιι:ιαιιι :οτιιτιι μα:: ιιι::ἱ:Ιαιιι , δ: :κι :οττ:&ἰο

ιι:ιτι :οτιιπι όιΙιε:ιιει ίοΙΙι:ιτιιάιιι: α: ίοΙΙΙ:ι:α όι1ι€:ιιεια

:Ιαϊιοι·:ιιτ. @οσο Η ίοτ::, πι: ί::τιιιιι μ:: ιιιοιιἱ:ἰοιι:ιιι

:οι:ιιαι :ι::ταΙια:ιιι: ο: νι1Ιιι:τ: , πο: ίιι:ι·ἰτ ά:ΓιιΡ:τ :ια :Ια-ι

μια” δ: ἰΡίοτιιιτι :οιιιιιιιττιι:ι·ιιιτ α:ι:ο :ἱ:α:ι·Ξ::ε , :μισά

ΡΙαΒα :κι :ιιιαίι Ρ:ιιιτιιε ό:ΓΡ:τατα ιιοΙιι:τιτι: αει Πιιιιπι ιιια-·

πι: :::Ι:Πε: Ρτοιια απο:: ι·::Ητ: , εατιτατιι α: :αΙ:ιιι :αυτιο

ιι:ιιι ό: :οιιν:τΙἰοιι: Βια δ: Ρ:ι·ί`:ν:ταιι:ἱα :ι:ροτι:κιτ:ε εισαι

:ι:ι::ιάβιο Ξρίοι·ιιιιι Ρ::Βάοτω:ιι ο: :απο ιιιι1Ια::τιιιε Π:
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νει·εππιιπι ειιιιιι ιπ :επι Βι·ιιππι ετ ·Βειινἰ ωστε!) :εφτια

παπι επ :κι ναΙΞπἰοπο. ι·επιεπισι, πω πιεπἱειιιπεπτε Μπι ποπ

Ρι·οίιιετιιπτ ι δ: ιιοροπεππιιπι Έετιιιιπ 8: Ξεπἰε νιιΙπετἰΒιιε,

πω: Έοπιεπ:οτιππ ποπ Γεππιιπι πιεπιείπειιπ , Ρωιιιπ ειιτπἰ<

πω, πε Ρεπειπ Ηπειετιιιπ πωπω , πιπΡιιιιιιιε, ιιπνοεεπι:

εοπττει εοε τεεερτειτοτεε , πείεπΐοτεε Φε ιρΓοτιιιπ '

ίριτιτιιο.Ηε δ: τπειτετιιιΠε 8Ισ.πιι-Ρεοεπιικιτεπι. Πάπα θά αΖἰμΜ

πει·[2·..

ι ΟΟΜΡΟ$ΙΤΙΟ

ΆΡΠΙ) ΡΟΝΤΕΜ ΑΠΠΟΜΑΚΗΜ

Ιπτει· Αεεπιεριίεοριιτπ Κοτιιοιπειεεπίεπι δε ειπε
ίιιπι·ειΒιιπεοε ίειθεει. Έ ι

- Νινει·πε ρπίεπεεε Πεεεπιε ἐπΓρεᾶιιτὶε , Πειτε: Ο ο ο

Κοιποιπ:ι8ειιΐιε πάπια πιιπιΠει: ΙππἱΒπιιε , (ἰιιιιιο

Βσ.ιοεεπΠε , Ριιι.ε ο Ι.ειιονἰεπἱἱε , δ: 1οπ ω: π ε ! ΟοπίΈ:ι.π

πεπίιε ειιιίπειπ εται:ιπ εΡὶίεορι ίσ.Ιιιτεπι πι Ποιπιπο ]είιι

ε:ιιπιιο. - ο

ΝονετΙτἰε ιιιιοπ ειιτπ ὶπτει· ποε εΒ&ιιιπ :ιτεπἰερἱΙ-εοοιιπι

ει: υπο μπε ι ό: ποπ πι€ι;οε ειπίεοροε πιο ποοιε , εεεΙείπε,

δείιιοπιιιε ποίὶτὶε ει: ο.Ιτετει , εοιιετονιετ!ιοι νεπετετιιτ ΓιιΡετ

:ιτιιειιΙιεΞπίτιι ίετἰριἰε ,πιππεπι Μα:: πω έπτεινεπιι Μπει

Ιιε εοιπιιοϋπο πιο ίοεπιιι Επίετιιιε απποιειιτει. .

- Ρι·ιιπιιε ειιτὶειπιιε επ πε ειιεειιιἰοπε ιπει:ιπ:ιιοτιιιπ ποίἰτι

:ιτεπιερι(εοΡι , 8ε:οπἱεἱιιΙἱε, (επ οΙπεΜιιιπι Κοπιοιπιι€επ

Μπι, δ: τεεερποπε εοπιππΠϊοπιππ ἔι ποοξε δε εἱίπεπι οί

πειιιΙιοιιε ί:ιειεππειτιιιτι ίιπιπἱτἱε (ιιΡΕτ:ι€επεοτιιιπ ποίΈτοι·ιιιπ.

. 5εειιππιιε πε εσιτιΡιι1ποπε ά ι=εεεριἰοπε εεΙΗιιιπἰπ απ»

Πε πεε πιιιεΙΙαποιιεπιπποποε , νει σΠΐειαΙεπι,Γειι οπἱεἰπΙεε

ποπτοε.Κοεποπιιι€επίεε πενολιιπε ,-ίειι @πιει-απ πω δ: ἰΡίοε

πε μια: Ρεπιἱπειιππιιε.

Τειτἰιιιε επ: πε ιτεεἰρἰεππἰε -πριιεΙΙιιεἰοπὶΒιι5 ιπτετροΠεΞε

απ. πω πτεπἱερἰἴεοιιιιιπ, οίπειειΙειπ , ίειι οπιεπ.ιω μωιω

ὁ πωπω [ιιπτειεαπεοπιπιπτωι&οτιιιιι, οπιἰΙΙἰε ιπεππε.
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Έστωο. αιμοιτι ἀἐέὶα: οοπιροΙΜοπἱε :ε1ἰε :Πα · Π

. Ι, .

διιΜΜ Γιιθ`ταεαι·ιεοπωαρταΜοτπω ώ ὶρΓοτιιω εΠοεεεΠ

τοιπιποτ:ιτικε ίου οχἰΙὶετι:εε , ίεἰΙἱεοτ Πεεωί ΒιιτειΙοε Ιω ω

ΡατοαΜΞε δ: εοπ:ἰ8ιιἰε°, ρι·Ξοτω ποπ εοπνωτικιΙοε, δε ειΠεε

μάσκα εεεΙείἰαΙΗεω ΒοηεΒεωα: Μ Γιιἰε Ιοεἰε , 11οΠ:τει δ:

οΗὶεἰαΙἰιιιημιοίὶτοτιιω, Γατα οΗἰΦἰειΙἰε Βοτ!ιοπια8εηΠε επίσ

ςιιιπΞοικε δε ω;ιτισΙο.αι @απο δ: εοπιπιἱΠὶοπεε ὰ ι·ιοΒΞε δ:

α:ΙΓόοιη 0ΪΗ£ἱειΙἱ|3115 ίαθ::;.ε τε:1:Βιιπτιιτ τα:ΞΡε:το. Νι1ΙΙιιε

:ΒΒειε,πιιΙΙυε οΗῖεὶαΙἱε Γαθ`ταεο.ποοτιιω Ρταὁὶδὶοτι:ω 3 ΜΙ

Ιυε ΡτΞοι· εοπ_νει·ιτιι;ιΙἱε,ηιιΙΙυε εο.ι1οώειιε Επι ροτΓοικι πάε

Πεε: αιώο:ότ:Με,ιιιιΙΙιιε νἱεετὶιιε όείοι·νΞεπε :ΜΜΜ .πΙται·ἱ σε

:ΙεΠατατΙιεἀτειΙἱε άο εἰνἱαιιἰΒιιε ίεπ ὸἰοεοοΠΒιι: ΓιιΡΕτ.ι€ω

ικ:οτιιιτι Ρτεεὸἱέὶοτιιπι , πιιΠιιε :Ιετἱειιε άο ΡτοΡτἰ:ι ΒιππἱΙἰα

:οτιιωάεπι-ίιιέΐωεφεοτιιιιι , Μερα το:ιπάει:ει ΜΒΜ , νε!

επτά ιιοίὶτ«2 Κο1:ΙιοτικΒεπΠε τεεἱΡοτ:: τεπεΒἰτιιτ ως εκίσ.κ1ιιί,

Με εοιππΜΙΠοικω κάμπο Μ διιοσιιιιηιιε.αιίιι, ΓειΙνο πο

Βἰε δ: οΗὶεἰαΙἰΒιιε ΠοΗτΞε Επι οΗῖεἱαΙἰ ΚοτΙποωειεεπίἰ @τα

ι:οι·ίοπω οῆὶεωὶιιω ίειδτ:ιεαπεοτιιω Ρτωὸἱᾶοτιιιιι @το εσω

πιιιιιἰ , Η διιἱε αιΓιιε επιπ:τίστΙ:, ω φο τιοΒἱε δεάἰᾶἱε οθῖ

εΞ:ιΙ1Βιιε ιιοΓαἱε ΚσκΙιοωαεοοϋΒιιε ῇιπΙίἀ1ᾶὶο εοιπρεω:

εοιπτο. ἱΡίοε.

Ι Ι.

Παπ , ΓιιΒόΜ ΙἰιιΒιιΙἰ ίιιέΓ::α8επεοωω Ρτεἀἰέὶοτιιω :οπτι

ΡεΙΙὶ ροτει·ιιιπ ειδ ραΜΒατιάιιπι το!Ηωοπ5ιιπι "τω Μ,

εειιιίὶε όε:Ι:Μ5 ω πω ετεΙιἰεΡἰΓοοριιω , δ: οΗἱεἱαΙεε ηοΠτοε,
ίδι:ιι οΙἩεἰεΙοω ΚοπΗοωειΒουΓεω Ρετ αΡΡεΙΙατἱοπειπ ίεπ :ήλιε

ω. πω» δ: «Πάω ο!Ητωοε άο @τα Ρ:ττἱπε:ιτὶΒιιε , Μ ὸἰοεεε

ΗΒιιε Γιιἰε δε :ποπ οπο, :ΠΠ πρωτ άο ετἰιπἱπο Ιιετείεοε.·...

Γιιτιοοἱα, ΙιοωἱεΞὸΞἰ, Γοιιαάε: Ρτοιτιοτἰοπε: να! εττιοτἰοπο ρτὶιιε

ρετία&α Γεω ροτΠεΚι·ιάα με εΙ:&ἰοιπεω Μ Ιοεο εοΙΙε83;ιτο:

Ξπ ε1ιιἱΒιιε εειΗΒιιε ροτετιιιπ ει! πω δ: ΒοτΙιοιτηΒοηΓεω ει;

τἱειω ον9εειτἰ, Ρ:τΙιἰΒΞτιι:ἱ ΞΒἱὁεω τείὶὶιποοἱιιω νετἱτειτΞ.

· δ Ι Ι Ι. °

ΚτΠ-ουδ: ΓιιΡτο. επερτεε Φ&ειτιππ εἰνὶτειτι1ω δ: ιΠωα:Πε

τεπώ:ιαπτιιτ Ρ::ΜΒ:τφ τείὶἰωοπἰιιιπ νετἰτατὶ , ΓεἰΙἰεοτ :ιΒΒειτεε

δ: ρτὶοτεε εοιπνεπτιωΙοε ἰιπ ίι1ΒΙοεΒ διποτι Μα:: : τα:ΙεΠα

Μαι: νετο μέσω:ώραακομα: οοιιιωόσω εἰνΙτατΞε δι-άΞατ- °



πιο. - Μ!3ΟΕΕ!.ΑΝΕΑ

εει!ε πι Με ε!ν!τειτι!ιι18 δε ποπ πω. Ηοε Γει!ν.ο·πιιοδ π:

-επΠΕιπε !ιπιπεδ!ειτε εκεεΡτ!ε, ν!δε!!εετ δε ετ!ιιι!ιιε !πετείεοε

.δε ..ω τε!τεε Ροτει·ιιπτ εοιπΡε!!! δε !ιιτε εοιππιππ!.

. ! Ι Ι Ι.

·Οιππεε Ρει·Γοπιιε ΠιΡιπ επεφτε: ενοεπτ! Ροτετιιιιτ ειδ ίε

δεπι !ζοτ!ιοιιιιι€επίειπ , νε! πι! ΡτοΡε, !τ:ι πιιοδ ποε δ!ξτ!

πτε!ι!εΡ!ΓεοΡπε (επ δ!δὶἰ ο!!!ε!ει!εε ποδι! Ρτετδ!δι!ικ Ρετἴοπ!ε

νοεπε!ε ειδ Ρετ!ι!!›ειιδιιιπ τεί!!ιιιοπ!ιιπι νετ!το.τ! ειιΡεπί.ιε πι!

π!!!:τιι!ι!ιπιιε , (επ ί:ιε!ετπι1ε 111!Π!!!ΠΙΠ!. .

ν.

δ! πιιτεπι ιι!!πιι`!ε Γιι!ιδ!τιιε δε Πι!!”ι·:ιπ:ιπεοι·ιιιπ Ρτεεδ!ἐὶο

τιιπι δ!ε:ιτιιτ εοιιτιππεπε, ιιε8!!πεπε , νε! τε!σε!!!ε!π Με πω:

_ Βιεετε νε! ειιΓεπιιἱ τεπετιιτ , Πειιτ ΓιιΡεπιιε πι ειιΡτεί!πιπ,

Ρετ ποε!, ΟΗ!ε!:ι!εε ποί"ττοε 3 (επ οι!!ε!ει!ειπ Βοτ!ιοτπεΒεπ

ίεπι ειιποπ!εε Ριιπ!ειιιτ έ ί! επΙΡειΒ!!!ε !πΧεπτιιε ίιιετ!τ Ρετ

ποε , νε! εοίδεπι οΗ!ε!ει!εε , νε! Ρετ :ι!!ππειπ !δοπειιπι δεί

τ!πειτιιιπ δ _πο!ι!ε , νε! επ !Ρί!ε , ίειι εοτιιιπ ει!τει·ο, !ππιι!!!τε

Ριππ!τιιε ΓιιΡετ εο νει!τ:ι.τε.

Ε ν Ι.

!τεπι οΗ!ε!ε!εε Βοτ!ιοπιιι€ειιίεε πι!! Ρτο τεπιΡοτε ἔπε

τ!πτ, !πτειΒιιιιτ πο!ο!5 π.τε!ι!εΡ!ΓεοΡο δε ίιιεεεΠοτ!Βιιειιο!!τ!ε ,

δειι εειΡ!τιι!ο Κοτ!ιοπι;ιἱπειι!! , Γεδε ν:ιε:ιπτε , δε πι!! διισε

πιεπίεε :ιΡιιδ.....!π ο!!!ε!ο εοπίτ!τιιτ!, πι!! οεεει!!οπε πε

ε!!πειιτπιε, ι·επε!!!οππ , Γειι εοιιτιιτπεε!ιε Ριπδ!έ!οτιιιιι ίε!επ

τετ ποπ Ριιιι!επτ ποπ Ριιπ!επδοε ι1!ττει πιιειπι (ιιετ!πτ Ρυ

π!επδ!.

. ν Ι Ι.

!)!εε :ιιιτεπι πἱιει μαθατε δεΒεπτ πιι!ιι[ιποδ! Γ:ιετπιπεπ

τιιιπ Π8π!τ!ειι!›!τιιτ εοιπΡετεπτετ !ιιέΐτιι€ειιιε!ε Ρτιιτδ!έ!!ε δ:

εοπιιπ !ιιεεεΠοτ!!ιιιε; δε ειιΡ!τιι!!ε δ!δτειτππι εεε!ε!!;ιτιιπι

εειτπεδτ:ι!!ιιπι , Γεδε νπειιπτε , πε νεπ!:ιπτ νε! πι!ττ:ιπτ Κο

τ!ιοπι:ιειιπι ειδ ν!δεπδιππ Ρτε:!!ιιτ! πιι!ιιΠποδ! !ιιτ:ιπιεπτιιιπ.

δ! νει·ο ποπ νεπετ!πτ , πεε ιπ!ίετ!πτ ι ιι!!ι!!οπι!πιιε δ!ᾶιιπι

!ιπειιπεπτιππ Ρτο:ί!ειΒ!τιιτ εο δ!ε. · ι

ν Ι Ι Ι. ·

!τεπι ποε :ιτεΙι!εΡ!ίεοΡιιε δε ΓιιεεεΙΤοτεε ποί!τ! δε οί!!ε!:ι!εε

Ρεοτ!ιοιιι:ι8επ!εε , πι!! Ρτο τετπΡοι·ε ίιιετ!πτ, ποπ τεε!Ρ!επιιιε

ειΡΡε!!ειΕ!ΟΠ©8 ειδ ποε , Γειι ίιιεεειΙοτεε ιιοΓττοε, ίειι_ πΠ!ε!ει!ειπ

νθ



ΕΡΙ$ΤΟΙ.ΑΚΠΜ. οι:

 

οι οιιιειαιοε Ρτεοπιθ:οε , πώ Ρτο τοτπποτο ίποτιπτ, ιπτοτΡο

Ιιταε α τυπικο ιπΡΓταΒαποοτππι Ρτοπιέιοτππι δε ιποοοιιοτπιπ

ιΡΓοτππι , πιοπιιε να πιοπιο ΡτατοτπιιιΤο.

Νοε νοτο ατοιιιοριίοορπε ρτα:πιέιπε πιθ:αιπ οοιπΡοίιτιο

ποπι πιο ποδια δε ΓποοοΠοι·ιιιπε ποίιτιο- δε «απο Καπο

ιπαεοπιι , πιιαπτπιπ ιπ ποδια οι , ταοαττι ιιαοοπτοε ιπ νοτοο

νοτιτ:τοιε ιπτατππε , πποπ ιΡ(απι ιπνιοιαιιιιιτοτ οΒιοτναιιιτππε,

δε ιιοπα ιιπο πιο ποίιτιε οτοοπταΒιιππε , δε οπι·οαοιτοι· πιο

οοπιπο, δε ιπ ππαπτοπι ιπ πατάει ού: , οαριτπιπιπ Κοτιιοπια

8οπίο πποπ ίπρτα ίετιΡτατπ οοπιποίιοιοποτπ παταω ιιαιιοατ,

οοιπιιτοδοτ ,ο δε οοπιιι·πιοτ. Νοε νοτο οριίοοΡι Γπρταπιδιι

οαπιποτπ ρτο ποοιε,.ίποοοΙΤοτιοπε , πεταει , δε Γπιιπιτιο

ποίιτια , ππαπτππι ιπ ποιιιε οΠ: δε οοοιοίιιε Μοτο, ταταπι πα

Βοιιτοε, δε ιπ νοτιιο νοτιτατιο ρτοτπιτοιπιιιε , πποπ ποπ οαπι
Ρ ιπνιοΙαοιιιτοτ οιιίοτναισιτππε, δεδοπα πιο, πιο ΡοιΤο ποίιτο

ρτοοπταΒιιτιπε , δε ππαπιππι ιπ ποΒιε πι, να απ, ειπω

πιπε οιιιοαοιτοτ @απο ποΓττα δε αιιοε Γιιιιπιτοε ποΙιτοε ,

πποπ ω ίαΡοπι€ιαττι οοπιροιιτιοποιπ ταταπι ιιαιιοαπτ,ι

οοπιιτιποπτ, δε αορτοοοπτ , δε π ιπ αιιπποτπ οτι ιπ αιιπποε

ίποπιτοτππτι ποίι:τοτππι ιπ ιιοο οοπτππιαοοε να τοΒοιιοε πιο

ίποτιπε ίπίΡοπιιοτιιε , ιπτοτπιδτ.ι , να οιεοοτπιπππιοατιοπια

ίοπτοπτιαι πο: πιέιοε ατοιιιοπιίοοριιιπ , οιιιοιαιοτπ ίοπ οπι

οιαιοε ίποε ; ιιιίαε ίιοπι:οποιαε οι:ίοτναιιιτππο , ία: ιταοιοτππε

οιιίοτνατι. Ιπ επιπα τοι τοπ:ιπιοπιππι ίιιπιΙΙα ποίιτα μείω

ιιιιπε ιιτιοτιε πιικιτππε αρΡοπ·οππα. Αδτπτπ αρππ Ροτιτοιιι

Απποτπαιπππ πιο Μπα: ποπ πατινιτατοπι Β. 1οιιππτιιε αιιιιο

Βοπιιπι Μ (Κ: 1.νι.

ιιιιιιιιιιιιι=ιιιιιιιιιιι

ιΪΤΤΕΚ/Ε ε3ΠΙΙ.Ι.ΕΙ.ΜΙ δ Ο Ο Β-11Ι€1

Ϊ Πο ίπππατιοπο πιοπαιιοτιι πο ο Βαιιβωο Οτπιπια
ι Β. Ματια Κοπαιιε.

ι Νινοτιιε οποιοι πωπω ρτοΓοπτοε Ιιττοτ:ιε ιπΐροδιπτιο

νοι αππιτπτιε επ11Ι.1.ΕιΜΠε πιδιπε Σιωπή: πω, Μ. ΡΙ7”.

Κοποποπιιε πιοοοιιε, α:τοτιιαπι πι Ποιπιπο δαιώοπι.

(Σ.



τω. Μπετ3ετ1.ΑΝΕΑ

Νονετἱτἰε οσοσ οσοι οοε στσσοοετειοσε ασ Βοοστειο Πεὶ

σε Β. Μακ με νἱτεἰιιἱε τεσίΠεε.τε σε οονο σσαοισατο σστοσιιι

τεΙἰἔἱοίαιτι σε Οτσιοε Β. Ματισ ΒεσαΠε Ρι€τανιειιΠε σισεεΠε

ασσσ σε 1Μισθ`παὶε·, οι σαττσεΙιἰα Β. Ματτἱοἰ σε Βοοιαἰεοεἰο,

ΒεσοοεοΠε σισεεΠε ε εσισε σαττοεΙιια: εεεΙεΠα δ. Ματτιοἰ

ασ σαττοοατιιοι τεσσιοίοτσσι νιτοτστο αΒοατἱε σε εοονεοτιιε

Μαῇοτἰε-τοσοαΠετΞἱ σι8οοίεὶτστ σετσοετε : οσια Ποε νο

Ισπιστατε 8: αΙΤεοίσ .ἱσίστσω τεΙἰσἰσίοτσοι οσε οσο σστετα

ιοσε στοσοστστο οοΠτστο ἱο Με σαττε εσε&ιιι ιιιαοεἰσατε.

Ιἱσεοι τεΙἱΒἰοΠ σο ίανστειο τεΙι€ισοιε διασεοιεοτσιο εσΙτσε

σἰνἱοὶοοΒΞε δι ίταττισσε Β. Ματἱα: ΚεεαΙιε' ασιισ Δι .Ππτι]ἶπιἰε

Βεσ ίατιισΙατί στοσοοεοτιοσε σἰσοι ασ οσε στα:Βσετε εοο

Π:σίσοι. δεσ σσἱα «Με στατσιέσ ίταττεε σεεαΠοοε Πιοσα

τἱσοἱε σοττισε ε5σίσεω .σε σε υω[ωἰε ῇαιτι εοοίεεστἰ Πιτοσε

τετοσοταΙε ετοοΙσιττεοτσιιι οσο τιισσιεσοι , σε ισΠ τεΙΞ8ἰσΠ

σατοοα ὶιιεσττετιιοτ σε ἰοεστΠιτἱ ίσοτ σωστα , στ ετεσιτστ , ἰο

ίστστσοι. Νοε στωσ.ι6τσε (ΞσίΙΙεΙοισε Μισή: Πιοσατοτ σο

:οσε εισίσετο ετ σί&ι ίτσττεε σε ο 13.αισθια.ίε τα αττεοσεο

τεε , στοπιἱττὶτοσε στοκ ατιοατἱ σε εοονεοτσι Μαῇοτἱε-τιισ

οαΠετσ , ἱοτετνεοὶειιτε σεετετο νειιεταΒἰΙἰε σαττἱε Βοτοἱοἰ

1οσωποιε Πει 8τατἰα εσἱΓεσσἰ ΚεσοοεοΠε , σατε ιο τε- ο

εσιοσεοίατισοειο σαοιοστσοι ΙισισΠοοσι ΧΙ.. σΙἰσοε-τοο

οεται εσττεοτἱε αοοσἱ τεσσίτσε 3 8: ισίσε τεσσετε αοοσατἰοι

στιστι ιστοτστο δαΙνατοτἰε σε Ι.αοσιε @σε σισεεΠε , νε!

εισε εεττο οιαο ατο οι τΞστατσ εσσετο ετ ι·οαοσοι τἰστΞε
σε· σε Βατέβωτίε νε! 'στα:[Πσεοτίε Πιισεττι ,Ρ σοι στο τεΒισστε

ίσετἱτ , νεσεΙἱεετ ατιοσατἰτο ιο ίεΠο Οτιιοισοι ίαοέτστστο

ΧΧ.ίοΙισοε, δε ιο Κείσττε&ισοε Ώοοιἰοἰεα αΙἰοε ΧΧ. ίο

Ιἰσσε , σοεοα επ σαττε οοΠτα ασσσΠτα ν. ΓοΙισοτστο Τοτό

τιεοΠσιο τεσσεσσοτιιτο ΞσΠε τεΗΒιοΠε σε εισαΠΒετ σἰε εοοττα

ιστοτσττι νσΙσστατετο ίοΙστίσοιε σιΙατεε σσΠ τετττιιιισε ίσστα

σΞ&οε,τατο οΠισσιισοσε [ώστε. σοεοα στἰοτε τειοαοεοτε

εσοττα&σ , οσε σε οσοίεστοσσε ΠιεεεΙΤοτεε οοΠτσε , αε

στεετατατο σοσιστο σε ία Οπα-σοτέ: , σε στοοία Βοοα οσΠτα

ίσοοτε ετ ἴσεεἰαΙἱτετ οσο ασ οσε σΒΠσο:ιοτεε. νοΙσετσοτ

ἱοΠισετ σε εοοεεΠετσοτ στ:τσιθτι τεΙἰσἱοΠ Μαῇστἰε-τιιοοαΠε

τἱἰ . οσοσ σιέ”τα σοτοσε το· σε 1Μισθωίτ, οσαοτσιο ἰο εἰε εΠ:,,

στατοτΞι1τοάεισιιτετιστο Ιιασεατ απο εασισαοιε , ΠιΙνσ @το



ΕΡΙ$ΤΟΕΑΚΠΜ,Μ τι;

ΡειττσεΙιἰειΙἱε εεεΙείἰεε ΠιΡτειόἰέὶεε. νοΙιιιιιιιε ἰτιίσρετ δ: εστια

όίιπιτε , φωσ ὸἱδὶί τεΙΞ8ἰσίἰ , Γεω Ρτἰστ ΞΡΐοτιιιτι δ. $ειΙνατοι·ἱε,

ΜΒε:ιπτ δε ΡετεἰΡΞετιτ Ισ ίιιτιιτιιτσ ΙἰΒετε ξ δ: σιιἰετε στπταεε

ΡτΞιτιἱτΙο.5 δε τΙεεΞιτιαε , απο σωστα, φωτο ιτιἱτιστεε, Ισεἱε

δε τεττὶε , εποε νε! στήσω άΞέΗ ίταττεε κά· ία 1Μιιῇωιἰε Ρετ·

ίε νε! Ρετ @σε εκεσΙετιτ , δε τετιεΒιιτπ Πότε πωπω ΡεπτσεΜα

Πισταἀἰδτε. Νεε ΡότετΙτηι1ε οσε νεΙ (Με ίτειττεε έ: Δ: @Με

_/ί:ισε, νεΙ ειΙὶσιιἱε τειτἰστιε Γειι νἰεε τισΓττει ίτιΡετ άετετπίστιε

νεΙ εεστιἱίὶτἱστιε ἀεεἱπιιτιιτπ τεττειτιιττι , φωσ εΠέξτί ίτεττεε

ΡτσρτΠε ππιπὶΒιιε :τικ ΓιιιπΡτἰΒιιε εκεσΙεπτ , Γεω εκεοΙἱ τα.

εἰειπ, Γειι ετἰειιτι ίιιΡετ ΡτΙωἰτὶἰε ειΙἰσιιἱτΙ ἱιτιρεττιιτε, νε1 ιιτἱ

ἱωΡεττετἰε, νεΙ ἰτι Ροθετιιττι 1ττιΡεττωτΠε Ιὶττετὶε ὰ Γεόε ειρσβ

τσΙἰετι , Γεω ἑι σιισειιωσιτε ειΙτετσ, νεΙ σιι0σιισττισάσ ωρα Ιισε

εποε τιιετἱ , τ1ιιίιπ ὸἱδτει όσττιιω έ: ία 13ατάκιΞε ὸεεἱττω ίσΙν:ιτ

δι τεεΙότιτ ατιττιιατἱττι Ρττοττ δ. δειΙνειτστὶε ρτοεόΞέτσ, δε τε€τοτἱ

εεεΙείἰα: σε Κσττιαὶ8πεὶσ, 8εσιισά Η σιιίεσιιαιτι ίσετὶτ ωφε

:τετοιο ώρα Άσε; ἱΡίσ ίο.τΐτσ ποπ νειΙε:ιτ ε ία! Ρστἰιιε :εκατ

τσΒοτε ΒτωΙτεττΞε. Νεε ΠεεΒ5τ ΡταὸὶΕΗε ίτεττΙΒιιε ά Α:

Βοη?ωι2ε, πεε Ρστετιιιπ ειΙἰσιιἰτὶ τιεσιιἱτετε ἱτι ίεσεΠε ὸσωἱ

:Με Ρτἱστατιιε Ρτεεὸὶδτί δ. 5ειΙνο.τστΞε σε Ι.πιπΠε πιάσω: όσ

σετἰστιἰε , επ1ΡτίσττΙε,Ιε8ειτί, ειιτ ειήιιίευσηιιε ε.ΙτετΙιιε ποσώ

ΙΞτἰστιΞε τ3τιιΙσ, νε! όσωπει, Μεσα, ίειι σ.Πτετ ει€σι1ίΠτει τεύ

τιετε , ΜΗ Άσε σε ἱρίστιιττι Ρτατὸἱἐὶστιιττι τεΙἱ8ἰσἴστιιιπ πω.

Με ό: εσπνετπιιε Μειἱστἰε-ωστωίὶετἰἰ νσΙιιιπτιτε ΡτσεεΙΤετΕτ,

ό: ωφτεΙΤσ εσπίετιίιι. Πι ειιῇιιε :εἰ ιπεττ1στὶπ , οσε Ρτετἀἰᾶιτε

θιιΞΙΙεΙτπιιε Β1ττεΙειτστ Ρτα:άί&ο: άστηιιε έ: Ια Β(ιιιβωΣε , δε

ίτειτετ Ρετωιε τυπο τεττιρστἱε εῇιιί-ὸεπι όσιτιιιε ρτΙσι·, στ::

ίετιτεε Ιἰττετο.5 Π8ΞΙΙσττιω τισΙΈτστι1πι τττιιπἱτιπἱπε τσΒστανἱππιε;

ό: Μ” σετΠπιιιε ΓιιΡτεὸἰᾶἰε ω›ω δ: εοτινετπιιΞ Μειῇστἰε

τιπσπαίϊετἰἱ Πι νετἱτετἱε τεΙΗιπστήιιτ:1 δ: ττιιιτιὶιττειι. ε Βειτιιττι

:απτο Πσπιἱπί Μ οί: 1.ν11.

, Σπιτι: τη :ττώΜε Μἡστἱ:-πισττ:ΙὶετΞἰ ἰτι ιτει$.δεΙνττστἰε όε Ι.εικΠε Πττετα

(5ουΕιΞάτ ιΒΜτιε 6: τ:πρττιι!ί Μειὶστἱ5 πιστιεΠετΗ , «Με :απο κα. ιπετιΓε Ια

ιπιπὶσ; τρίτο” εοτιίετιτὶιιτιτ τ261τάε ἔιιπὸετἰοτιἱ. Παω Ηττα: Ρετιἰ σΒϋιτἱ:

Π. πωπω Κτ8ειΠ8 ΡΞέτανίετι ε τ!ταεεω @πιο π”. τ!ιτ8, «μπειτε Μπιτ ενοσ!

Με σέΠτυΞτιιτ.

. (ΣΑ
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ιιι.ιμ.8.

εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

.εουΑιτοι ΑινοτσιευΜ ποτε ττττ.εκ.ε

@Ποιο δεοτιε τεΒοσ τεοι.ιοειιιτ.

Νινετιιε Ρτείεοτεε ιιττετιιε ιοΓΡεθιιτιε Ευιι.ιιιιοοε Βει

@πιο Κε:: Ατιτζιιιιτ , Ι)στοιοιιε Ηιιιετοισε, δε Βια Ατμ

Με Γειιιτειο ιο ι)στοιοσ ΓετοΡιτετοειιο.

. Οοο οσε τιοοοιιιιιοιιε Ρτε:τιεεειιστεε οσιι·τι τεεεε Ατιειιε:

οπο. τεἔιιιιιοἰε, τιστοιοιι , ίειι ιοΡετιστιτο.τιε τεΒοι δεστιτι: εο

οιιτι ιιιετιιοοε οστιοετε τ σε ιισεειιιε ττιστ:ιτυιο τιιτιι ἔιιεττο.

τιιτο ειιίετιοιιτιο. ΑτιΒιιιι: δε 5εστικ τεεοτι ειιιιτιιιε ιιιιωιτειιτ.

Νοε εττεοιιετιτεε επειεε , σεειιιοοεε , ίεειεττι, εεειεΠετιιτο

ειειιτοδτισοεε , δε τοει.ιει ιοοιιοιετ:ιισιιιε ουτε ιιιιιιιιττισειι στατ

ιιστιε Βιιεττειτοτο τε8τιιεσιιε ιιττιιιίοιιε τε8τιι ιοιιιτιΡΙιειτετ

εσοτιοεει·ιτιοτ , ιιο:ι:ιοιιε @Μοτο τεττοιιτο ιιττιιτοτιοε τιιιιτοιε

εσιτιΡεοτιιιε σ.Βοοτιο.τετ ΡετΡετιιεε Ρ:ιειε ι”τεΒιιιττιτε εοοοειοιιο,

σε Ρετ ιισε εστιττο. εσο:ιτιιε τισιτισε τειιειιιιτε νει ιιοΡοεοετε

νοιετιτιιιτο ιτιτετιιιε νει ειττετιιιε ιοπιστι Βτοιιτετε ίεειιτιιτο τ

νσιιιοιιιε δε εσοεεειιι·τιιιε Ρετ Ρτείετιτεε Ρτο τισιιιε ιιπτετιιιιιιε

δειιιεεειΤοτιιιιιε οσιττιε οιιιιιοιειιτοοοε τιε εοιτιτοιιοι εοοιεο

ο δε ειιΤεοιιι Ρτετιετστιιοι, δε Ρτσεετιιτο , εοοιιτιιιο , δε Βατο

τιιιοι , δε εσιοτι;ιιιοιτο.τιιιο τεΒοι οσιττι ιο Ρειτι:ιπιεοτσ οσιιτο,

ειιιοτι τεττοιιτο δεστικ Ρετίιιιιε κα” το:ιτειιιο.ε , Ρτσιιτ τετο

Ρστιισοε ιιστια ιιιετοστιτε Απ. ε ι: Λουκ: τεειε δεστι:ε οιτιτοο

τιειιιοετι ιιιετιιιιτ ιιειιιιτει: δειετνετιιτ το:ιετιιιιεσ ΡτιοειΡι Πο

ττιιτισ Κοιιιιιι·το Πει τετοια τεΒι 5εστστοιο , ιιιιιιιτι εστιιττ

τιετατο οοιιτο δε ειτοιεο ειιτιιιιτοσ , ιιιιίτιιιε ιιτετεειιΒιιε δε

ίοεεειι·στιιιιιε όινιιιιιτι ἑι ιζεεοσ ΑοΒιιε , ιτιτεἔτιιττι, ιιΒετιιτο,

δε τιιιιττιιτιι τειοειοεο.τ ιο ΡετΡετιιιιτο ειιιισιιε τιιιιιιιεοιοοιιε
ιοΒιεέτιστιε ,ι ίετνιτιιτε , ειιιτοστε , νει ειεττιο.τιει:ι. Ε: ε ειιισό

οτε οσε νει :ιοτεεειΤστεε ιισιττι ιο τεΒοο δεοτιο: τεττο:ιθτιε

τεοιΡστιιιιιε Ρετιετιιοιιε, νει Ρετιετιιοτ ειιστιοοιοοεισ Ρτείειτο _

τε8ι δεστιτε, ιιατεάιιιιιε , δε ιιιεεειι”οτιιιοε ιιιιε 5 τει·ιιιοειαοιι.ιε

δε τιιτοιττιτιιιιε Ρετ Ρτε:ίεοτεε. Οοιοεε ειιιτετιι οιιιιο:ιτιοοεε ,

ι:οονεοτιοοεε δε Ριι€τιι ιοιτ:ιε δε ιοιτει οιιιιιιτετειιοιτιοε απο
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ι·ιοίττιε ρτποποοοΙΤοτιππε> τιπιππίοπτποπο τοπιΡοτἰΒιιε , (πΡοι·

ίποιοδτιοπο το8πι 5οοτικ νοΙ ΞποοΙπτπιπ οιπίποπι Ροτ οποιΣ

ο-πιππιιο τοποε νοΙ ἱποοΙπε , οΙοτἰοοε νοΙ Ιπἰοοε ἰρίὶπε το8πἰ

5οοτικ Ρτο ποΒὶε ππετοπιππε δ: Γιιοοοποτπιπε ποπτιε τοτπιτ

τίπιπε ροπιτπε δ: οπιπιπο.- Ετ Η :μια πττοτπ: , οτιπττπο , πω

πιιποπτπ νο! ἰπΙττππιοπτπ τοροτιππτπτ πο οοτοτο ιιοΙοπτποπο

ίπΡοτ ππῇπίπιοπι οΒΙἰ8πτἱοπἰΒπε, οοπνοπτἰοπἰὶιπε,δ:Ρπ€τὶε

_οοπίοδτιο, νο! οοπίοδτπ, Ρτο οΜπ , ἱττἱτἰε, ίπππιππε δ: νπ

απο πποοπιιτπτ, ππΙΙιπίππο νοΙιιπιπε οπο ππΙοτἱε νοΙ πιο

τποπτἰ. Ετ πο! Ρτπττπἰίΐπ οιππἱσ. δ: Ππ8πΙπ ΡΙοπο , Ρποἱποο , δ:

πποπτοτ Ροτροτιιἱε τοπιροτιοπε οπίοτνππππ , πΠοξΗε δ: πιο- ο

ω: ποΠ:τιε Ηεπιι ι οο το Ροτίἱποο οοπίππἔπἰποο ποίττο

δ: ννι τ. τ.ει.Μ0 πι· Συπόκ, πο οοτπτπ πΙτοτι πό. ίποτπιποπ

τπτπ ἰπ ππἰπιπτπ ποίττππι ἱππο ΡταΠ::ιππππι Ροτ Ιἱττοτπε ποΙττπε

ρπτοπτοε ΡΙοπππι ποπιπιιιοΡοτοΠπτοιπ πο πιππππτππι ΓΡοοἱπΙο.

Ι)πτππι πριιπ Εποτπτπιπ Ρτἰτπο πιο πιοπίὶε ΜπττΗ Αππο ιππ

ππο Μ (ΣΕΟ ΧΧνι11.

ΦΦΦ·ΜΦΦΦ·τιωΦΦΦΦΦΦΦΦΦ·ΜΦΦ

ΦΟΡΙΕ ΠΕ. Ι..Α [.ΕΤΤΒΕ

ΒΕ ΕΟΜΜΑΟΕ ΡΑΙΤ Αυ ΚΟΥ

· π Ατπἱοιιε μι· Ιο Κ” π'ΑπεΙοτοττο.

Ν ΠοΞ ποπιἰπο Απιοπ. Ηοο οίτ ττππΙΤπτπτπτπ Ιἱττοτπτιιιπ

πιοΙἰτἰ Ρτἱποἰρἱε Βοτπὶπἱ Εο0Αποτ ΚοΒιε Απ8Ιἰπε Μπί

ττἰε, Ποτπἱπἰ ΗΠποτπια , πο ΒιιοΒ Αππίτππιπο , ίὶ8ἰΠο @τα

ο Ροπποπτι, Ρτοπτ Ρτἰιππ Ϊποἰο πΡΡπτοΒπτ, ίἱἔἰΙΙπτπε , :ιππτππι

τοποτ τπΙὶε οΠ: : Εποπ.«πο Ρπτ Ιπ 8τποο πο Πἰοπ πο):

π'Αιι€Ιοτοττο , 5οιεποπτ π'ΙΙΙπππο , δ: Ππο π.Αοοπιτπιπο,

Α τοιιε οοπΙιτ :ιπἰ οοε ιιτοΓοπτοε Ιοτττοε νοττοπτ δ: οιτοπτ

$πΙιιτ. 5οπνοἱτ ίπἱΓοπε οπο οοπιπιο ίογΠιοπε π Απιἱοπε

Ηοτππιπεο π οκοοΠοπτ Ρτιποο πόττο οποτ $οιπποιιτ δ:οοπ

Ιἱπ ΡΗ1ι.ΙΡΡΕ Κογ πο Ρτπποο, Ιοτε πατε πιο πἱτ δ:τοππἱε

' πο Ι;επττ Ιιιι :πιο ποπε τοοοπ8πἰ1ῖἰοπεΙοπἱτ Ιιοτπτπππο πιο

πμ; δ: :πιο ποπε οτι ίπἰίππτ Ιοπἰτ ποτππιπεο Ιιιἰ ΡτοτπἰΠῖοιι:

οι:Ρτοποτποπτ ίογ δ:Ιογππτέ Ροττοτ: ΙτιπποΙΙο οποίο ποπε πο

ΠΠΠι!33)
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ε' τ . :εστει

σο».

σ

(εΞσσεε με Ιστε , Ρσστεετισε σσσε σ'εΙΗσσε εσ(στισε2 σε

εετσιίσε σιτε εσσΠ Ιε σειιΠἰσσε Ωστε. Ι:εΙ(ισεε εισσΙτ Κσγ

τω (πισω Ι'Ιιστι·ιτσε8ε μι· τεΙε (σττσε 8τ τσ:τσΙετε, εμε ιισσε

ετιττΙστιε ετι (σσ Ιισσπισει8ε, Με εσσιπιε σσε ΡτεσεεεΙΤειιτε

Βιιεε σε διιΙεσσε ε(Ισιεστ εσττει εσ Ιισσιτσει8ε σεε Κσγε

σε Ι:τ:ισεε στή :ινσΙεστ εΙΙέ σουτ Ιε τεσισε. Ετ σεΡιιΙε εσεει

κισσα (σγσσε Ι:Ιεσ εσ(σιιττσει ό: :ιεεττεσει σε Ια νετΙτέ , τε

εσσ8σοΙΙ(σσε μι· εεε Ρτε(εστεε Ιετττεε σιτε ΙεσΙτ Ιισισιιιετδε

σιτε σσιιε (ειίΙσεε ὰ Ατιιίεσε επι Κο), σε Ρτο.σεε, εσσιΙσὶειι

τιιιε σσσε (εΙΙΙσεε στα Ρ:ιτσΙεε τςεσετειΙεε, Η ε(τ, άσσίτ ε(ττε

εστεσσιιε Ιἰἔε , στ αμε σσιιε Ιτιἱ σενσσε (σ), δσΙσγ:ιιιτέ

Ρσττετ εστσισε Βιιεε σ'Αεσιιἰττιἰσε στ Ρετε σε Ι:τεισεε , δε

εσιιιισε δωστε σε Ρσστἱεσ ό: σε Μσσ(ττσΙΙΙε. Ετ ΙσΙ στα

ισεττοσε σστε(εω.ν:ιστ (σγ Ισγειι1τέ τισττετ. Ετ Ροιιτεεσσε

στι τετστιε σ νεσΙτ σε εε σε (σΙτ ΙεσιαΙε Ι' εσστεισε, σε σε(

εσττε σ(αΙτε Ιεσἰτ ΙισσιισαΒε =, σσιιε στσττιεττσσε σε Βσσσε

(σ), σαιτ σστιε δτσσε (σεεε((εστε Βιιεε σε (Ξιιἰεσσε, εστετ

:οσε σε ετιττσιιε εσ Ι'στσισει8ε σε Ιὶσγ σε Ι:τειιεε δ: σε (εε

(σεεε(Τεστε, στή (ετσστ ρσιιτ Ιε τεστιρε Ι'σττιισει8ε (ε (ετα

Ρετ εεΙΙε ισε.σΞετε. Ι..ε Κογ σ'Αιι8Ιετεττε σιτε σε Οιιἰεσσε

τεσσττι (εε πισω εσττε Ιεε ισειἰσε στι Ρωγ σε Ρτει.σεε, στ εΙΙ

στή ρετΙεττι ρσιιτ Ιε Κο), σε Ι:ττισεε :ιστεΙΤετ:ι (εε ρ:ιτσΙεε ατι

το), σΆσεΙετεττε σιιε σε θτιἰεσσε ε δι σἱτ:ι πι( : νσσε

σενεσει σστσισε ΙΙΒε συ Ιὶσγ σε Ι.:τειιιεε σισσ(εἱεσειιι·,σιιΙ

εἰ είτ, εσσισιε σιιε σε διιΙεσσε ετ Ρετ σε Ι:τεισεε 3 ό: (Ι Ιτιἰ

ττσ.σεττει (σγ σε Ισγειιιτε Ρσττετ ; σίτεε νσἰτε. Ετ ΙεσΙτ

Ρωγ 8τσιιεε (εε (ιιεεεΙΤειιτε σιιεε σε δι1Ιεσσε σίτοστ : νσιτε.

Ετ Ιστε Ιε ΙΚογ σε Ι:σισεε τεεεντει ΙεσΙτ τσγ σ'Ασ8Ιετεττε δ:

στιε ·ειιισΙτ Ιισσιισει8ε ΙΙ8ε, δ: ἔι Ισ (σγ, δε ἔι Ια Ι:σιιεΙιε, Επι(

(σσ στσΙτ στ Ι'ειιιτττιἰ.

Πε τεεΙιΞε( φωσ ΙεσΙτ ΚσΥ8τ σιιεε εστεττει ετι Ι'στστσει8ε

στι Ιὶσγ σε Ι:τασεε τα σε (εε (ιιεεεΙΤεστε τσγε σε Ρτεισεε

σουτ Ισ. εοστέε σε ΡοστΙ( ό: σε ΜοτιίττοΙΙΙε ε ΙΙ πιετττει (εε

σπΙσε εσττε Ιεε τσειἰσε στι τσγ σε Ι:τασεε ; δε εΙΙ στή μιτΙετ:ι

σουτ Ιε τσ›ι σε Ι:ττισεε ειστεΙ(ετε. (εε Ρ:ιτσΙεε ιιτισΙτ τσ)? σπα, ο

ό: σΙτει. :ΗΜ : νσιτε σενεσει σσιστσε ΙΙἔε στι τσγ σε Ρτεισεε

ιιισσ(εΙεσειιι· , στή εἰ είτ , εσισισε ()οστε σε ΡσστΙ( δ: σε

ΜσσττσΙΙε, 8τΙιιγ Ρτσσιεττει (σγ δ: Ισγ:ιστό; σΙτεε : νσἱτε.
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Ε: ΙαδΙτ Κο), δ: Ι)ικε, αοπιιιια (κατα δα Ροιιτἰί δ:δα Μοιι

ττοΙΙα , δε:: : πω. Ε: Ιοτε Ια το), δα Ετειιιαα ταααντει Ιαδἱτ

Ιζογ δ: εοιιτα εδώ: Ιιοττιτιιδιεα Ιἱἔα , δ Ια ω, δ: δ Ια Βου

αΙια, ίτιιιί τοπ δτοίτ, δ: Ι'ειιιττιιι. Ε: εδώ Γατα. Μ: δ: ταιιοιι

ναΙΙέ τοιιταε Ιαε ίοΙε δικ Γοιιιιτιιι€α ία και , δ: δα ΒειΒΙΙοιιε

Νοιιε δ: ιιοε ΓιιαααΠαιιτε δικε δα Βιιιαιιιια Με Ιαίδιτε Ιιοιιι

ττι.ιεαε , Ιαττταε Ρειταιιταε ίααΙΙέαε δα ιιοε :ταδε ίαειιιΙκ. Ε: Ια

:τη δα Ετειτιαα Ια ταδιδαττ. Ε: εινα: αα ιιοιιε ρτοτιιαττοτιε δα

Βοιιιια ω εαιιἱτ δ: 8:ιτδατ αδαέΙ:Ιναιιιατιτ Ιαε μια δ: :καοτε

Με αιιττα Ιαε τογε δα Ετειιιαα δ: Ιαε τογε δ'Ατι8Ιαταττα δικε

δα (ΣιιΙαιιιια δ: Ιαιιτε ΡταδαααΠαιιτε τογε δα Ετειιιαα δ: δικε

δα θιιἱαιιιια. Ετ ατι ααίτα Π18ΠΙ01°Ε τω: Βιίτδ:Γατοιιτ τατιοιι

ναΙΙέαε ΙαΓδΙταε Ιαττταε Ρετ ΙαίδΙτε τογεδ:δικε Ιαιιτε ίιιαααί

Γαιιτε δικε δα Οιιἰατιιια , αοιιπα δα Ροτιδί δ: δα ΜοιιΡιταιιΙ ,

:κι ίατοτιτ Ροιιτ Ιαε τατιιΡε, ατιταττοιπ ατι Γοιιιιιιει8α διι το):

δα Ετ:ιιιαα δ: δα ίαε ΓιιαααΙΤαιιτε το), δα Ετ:ιτιαα. Ετι ταϊ

ιιιοιΒιιιιιιαα δα ΙειδιιαΙΙα αΙιοία δ ααΙταε τιοε Ιαττταε οιινατταε

:ινοτιε Με: ι·τιατετα ιιοΙΙτα εκατ ίααΙ. Βοιιιιέ ἑι ΕΙαΙιδιιι Ια

ιοα ιοιιτ δα Μ:ιτε Γεια δα ει·ειαα ττιΙΙ ααα. δ: ττατιτΙίιιιαΡτα

τιιἱατ , δ: δα ιιοΡετα τα<έιια φωτ.

Ε: Ε8ο 1οΙιο.ιιτιαε ΙζιιΙ'Η δα (:τικα αΙατΙαιιε Ι.ιιιιίδιιΙαιιΠε

δΙ:αααΠε , ΑροίϊοΙἱαδ ΡιιΒΙΙαιιε ειιι&οτίτσ.τα ιιοτατιιιε Ρτείαιιε

ττατιίΤιιιιιτιιπι δα δΙ:ΐτΞε ΙΙαατἱε οτΙΒἰιιαΙΙΒιιε :ιιι:ιε Με , τατιιιἱ ,

δ: ρδΙρεινἰ 3 (ειπε δ: ἰτιταετειε , αυτή νἰτἱο δ: ΓιιΓΡΙαΙοιια αει

ταιιταε, ίΙεΙΙΙο διότι Ι)οττδιιι Καεἱε ΑιιΒΙἱεε ΙΙΒΙΙΙΙιτεε, ιιτ Ρτἰ-

πιο. ίδαἰα αΡΡ:ιταΙ:ειτ , Γιιττιτιιτιι αιιιιι αἱίδαιιι οτιεΙιι:ιΙΙΒιιε ιιιι3ιι

:πιιι ναιιατ:ιδΙΙΙ νΙτο τιιιι8ΙΙΙτο 1οΙιτιιιιια δα εδω , ειταΙιἱδιει-'

τοπια δα Τετδ:ιιιο, ἰιι αααΙαΙΙει διιαΙΙΙοιιαιιΙΙ Ποιιιιιιἰ Ιὶα8ἰε

Ει·:ιιιαΙτα αΙατΙαο δ: _]οΙιδιιτια δα (Στοιεαο αΙατἱαο ΒιιαΙΙΙοιιαιι-

Πε διοαααΐιε διΙΙ::αιιτατ δ: ΗδαΙΙιεατ :ιιιίαιιΙτεινι, δ: ιιττιιπιδιια

αοτινατιιτα ιιιναιιΙ, Ιιἰα ιιι:ιιιιι ΡτορτΙο. (ιιΙσίατιΡίι , Πξςιιιιιιικ.1ιια

τιιαιιττι ειρΡοίιιι αοτιίιιατυ.ττι τοΒιιτιιε. Α&ιιιτι ΡειτΙΙΙιιε Ιιι αει-

πιατα ()οτιιΡοτοτιιιιι Ποιιιἰιιἰ Καεἰε δικο Ι)οιιιιιιι Μ (ΚΚ)

ΧΧΧΙΧ. ΙτιδΙδτιοιια οδτιινει , ιιιατιίΙε Μ:ιττΙΙ δια ιιιιδααιτιιιι

Ροιι:Ιδαειτιιε Ι)οιιιττιι Βαιιαδιέ.Η ΡιιΡα: ΧΙΙ. :πιο ίακτο.



με Μ1εοετιΑΝΕΑ

ιέιαιετοι.Α ΡΗιιιιιι>ι ντ.τιιΑΝεοιαυΜ ποτε

Αό Ειαιιειτόωπα Αια8Ιοτιιττα α·εεετια.

Ηιι.τττιατ Ι)ει 8ττιτἰιι Ρτε.ιαεοτιιπι τα Ε.. ειιόετια ἔτο

τἰαι τε8ἱ ΑταεΙαιε εοιαίτιταειαιιαεο ίσο τειαετατι Βιιαιτιαται

Αοιιἱτειιαττἱιε 5αΙιιτειαο. ο

. (δικο ταοτοτιιαταα Η: δε τια:ιταΠείττιταα Ρετ τεἱ ενἰὸετατἱαταα,

- αιταεο οποια ιιιιΠε ΡοτεΓτ τετἔἰνετίτιτἱοιαε εεΙειτἰ, οιιοά των·

Με δε: Βειἰοααει τεΒταἰ ιαοΠτι , εοε.τ!ιιιαατιε ΠΜ ΡΙιατιιαιαε τω,

τιιιΞ δε τεττιαο νείττο ΑταεΙιε ίιιτατ,:ιΠιιιαατΞε τιο.νιιαιαε δ: ειτιααἱε

:τε Ιαοιαιἰιααταιιε ειτιτιατἰε ατι ιαατα8ιατι ιταιιΙτατιτάιιαε , ἰΒὶάεττα ΡειΙ:ιττα

δε ΡιιιαΠεε εοΠεέτιε , νοιαΙε ταση ἰττίεἰἱε, νε! ίαιΙτἰιαα ἱ8ιαοτειτε

ΡτοΒιιΒαΙιτετ ποια ναΙειατἱΒιιε , εατἰετιιτατ ειταἰιααο ταεΒιιαδο, Ιαο

τααἱιαεε εε ίιιιήεέτοε ιαοίττοε δε Νοτιααειτιιαἱο. , δι ε!ε οιιιιαιαίδετττ

ειΠιε ΡιιττιΒιιε τεἔται ταοΙττι , απο ιο τεττο. οιατιιαα ἰια τταειτἰ , Μ.

Ιοειε ετἰειιαα Ρώτα: ιιατιόιθττοιαι ίιατήε&ιε ταεοιαἰτετἱτινειίετιατατ,.

τταιιιιτταετοε ω: εἰε ιιαΙαιιττατιιαιτετ οεεΜειαόο , ίττιι€ειααιαιιε εκ

εἱε ΙαοττΙΒΠεττα ίειεἱειαὸο-, τιαιι1τοε εκ ειε ε:ιΡιειαόο , δ: ετΠιιαε

ετιΡτοε άετιιαειατΙο , ιιε εοίοεττα ταειντΒιιε δε ιααετεΠαιαε ιαιασ.Π.

ΞτααΠ:ιιααειοιΙαοιιε εκ διο αιτατει:οταεεΡω τιειαιιιτία όι:Ρτεταταετα

κ.ἱο , εοααίτειἔὶἰε οικιιτι ΡΙιιταιαιαε οι ιαιεω ταεινιΒιιε ΐιιοτταετΠε,

ΓΡτετἰε εττειιτι εοιατεααατἰΒὶΙἰτετ πιιιΜε ΡτοΜΜτιοιαιΒιωδιττα:ατι

Φωτ ιαοίὶτἰε τΞιέΠε, ΡτοΡοίἱτἱε ίοΙΙεττατιατε_τ δε ΡιαΒΙιεε :τε Ριτ

Ιτιπα εὸἰδτἱε Βιι_τόι€ο.Ιοε δ: Βειἰοταε: δτιτα :ΗΜ ιααιαΙτἱε Ιοεἰε, ται:

:ι.]ιοι1τ ΡτστάιέΗε νεΙ εδώ ίΡεει:αΙιτετ ιιιααΒιιίείατταταιιε Ρετ τετ

τειιτα νε! Ρετ ττα:ιτε νεΕαειατιταιαε τααετεεε Ματ Ρτοείιιτααετε:ατ τοτε

ίεεετε , νει εδω ο1τειατιετε οιιοοιιοαααοτιο. Νανα ειιατετττ

ίιιΡετΠἱτεε δ( @Ωω τααετεεε ω τε8τατιιια νείτττιιαα ΑιαἔΙἰ:ε

ττ:ιταίνετιειαδο, οικω ιτα νείττε. όιτιοιτε τεεεΡτειίΠε δε :ιτΠαιαι:

τεεεΡτειτἰε ίεΙειατετ, δι Ρετ ταιαιατιοε νεΙττοε [ιτιΡετ εοτιαττατιετ:τι

οιΡΡαιτετατιιιιτι δε εατιΡτειατιιαττα τε!Ητιιτιοααε τεςιιιιΠτι ΓιαΒὶεἱειατετ5.

τείτὶ-τιιτἰοτιεταα Βιιεετε που ειιτειίτιε, ία! Ροτιιι5 εοτατειααΕΙΗε ,.

Ηεετ νοταιε εκ Ρ.αττε ταοΠτ:τ οιαΙ.ιτιιιαι Πιετά , οποια Η δια

εκαΠετατίει δ: ειΡΡατειατἱα Ρετ Ιαοιααἱταεε @ω αααοΠτἱ τομεα

δετιιαετατιιτ δε Βοτιιε ίιιΒιειίτοτιιιαι νεΙττοτιιτια, δε Με και”

τὶοιαετια



_ ΕΡ!$ΤΟΕΑΚΠΜ. Με

τἱοπεπι πετ! αεετειπιτε ()ιιττηπε ποτοτ!ιΙππ ία δ: τπ:ιπ!τεί

απ! ίὶππ!ἰτετ , ατα! πιατπρ!ιιτεε ε!!έτοτιιτπ !ιοτπ!πιττπ

τ!ε Βειγοτα , εὸπιπἐτἰε ει» ποπππ!!ἱε πα!εαέτοτ!Βιιε :ι!!!ε,

ντ!!τιτπ ποίταιπ δε Κιιτε!!ε Ρτοτ!!τ!οπε!!τετ ἰπνεΓετππτ, τπ

-ίτι!τπε επιππτο!ιιτεε αε!επτεε ἱπ απ! δτ. ταοἱατοτεε πατα,

ο110!τ!ειττι εταπι ε:: ε!ε οεεττ!επτεε , δε εποε ιππ!τΙΡΠείτετ

τ!ειτπιι!!ταπτεε εατ!εκπ. Νοε απατα επτπ ε:τεεΗτιε " μαι!!

έττι ποπ ΡοίΙΐεττιπε εοππἰνεπτ!τ›ιιε οεπ!ἰε Ρεττατιί!τε ; νοΒἱε ὰ

!οειιιπ ναττιππ !πνείεοπαδε Βαγοπε τεπεπτ!Βιιε,*εποε! εετ- , "ω"

τιιτπ πιππετιιτπ τ!!έτοττιτπ !τοπιτπιιπι δε Βειγοτα Ρετ να νε!. !ο- τω. τω.

στα νε!ττπτπ τεπεπτεε, τπ ΡττΓτοπε πατα Ρετα8οτ!εεπίτ τπ!τ- ΜΜΜ

τετεπτπτ ατα τεττπἰπιιτπ απ: απατα, ρτο ξαεἰεπτ!ο ατα! α·

πο· Γιαάετετ δ: αττ!ταροίτιτ!πτετ , δ: :Με ςιι5:ι!ειτπ πατάτα

ίιιΡετ ρτα!!έττε Ρετ Ρατεπτεε παταε ία!τε!επτετ πετ! ίεε!ιππε

δ: !πτυπεί.; ατα Μππέττοττττ:ιτε δ: πατατα Ρτττετ! εσπ

τιιπαεἱτετ· δε εοπτετπττε!!!τετ εΙτ πεε!εότι·ιτπ. Οιιππ1πε ε::

τ:ετττε δ: !εεἰτἰτππε εαπΠε πατε ιπεπτ!ανττ!τππε εἱνἱατειπ Βυτ

ε!τεε!επίετπ , τετατπ Αεεππεπτετπ, τοατπ Παπ! τεταπμ

«παπι τα δεπεία!!α ποίττττ Ρεταεοτίεεπίτε αεαεπτ Ρε

τα8οτ!ε·τε,*Ωιττεε!αο, δτ!.εππον!εΞε εεπτεε κατα: ποτπίπε τ·_ς.Μ°τ. ε

νείττο τεπε!απτ , δε !οεππτ νετττιιτπ τεπεπτεε τπτ !οετε .Ραττ!!- Ν·

τα απατα παττΞε σ.!!ότυπι τταπε!:ιτιππ· πο!τττιτπ Ι!πε πατε

ετεειιτἱοπτ ὸεπαιτδεπτἰΒιιε !ποτεε!!επτεε Επετιιπτ απατα

τ:!τετ δ: τεοε!!εε, δ: παπα: ἰπ τεΒε!!ἱοπε οετΠίτιιπτ, παπα.

τἰε παττ!ε δε 8επτἰΒιτε παττΞε ποπ Ρατεπτεε. δα! α1α!Βα

νἱιιε είτ ίετεπτ!τιτπ , εἰνΞατεε , ε:τιίττττ, ν!!τεε , δε !οειι ‹!ἱότετ

ατα: εοπτα ττοε τπιιπ!νετππτ δε !πτοττανεττιπτ, τπππἱιιπτ δ:

!αοτταπτ τοτε τ!!ε, νο!επτεε πιο‹!ο ατα· !ιο!τ!!τ ῇιιΙτἱτατΙοπΙ

πατα τεα!! τεί!!τετε, πεε απατα· α!τα δ: τοττε!!ταε,οιια

α: ε!ε ε:: εεττἰε δε!ε8ἰτἰπ!ἰε εειιιί!ε πετ 8επτεε πο!ταε-τεαι!τ!

ξεε!ιππε, τεε!τ!ετε νο!ιιετιιπτ, Πνε εε·τετ!τ!ετε εοπτεπιττα!!..

τετ τεεπί:τττιπτ , δε 8τεπτεε ατα: ΞΙ!!ιιε α! τείἰ!τεπ‹!ιππ ποοτε

δ: παττἰε , δ: παττ!ε τπ!πτε, δ: παττ!ε αππετἰΒιιε·εοτπτπονε

τιιπτ , εοπε!ανετιιπτ ,τ εόπεἰαπτ δε !πν!απτ εοπτα ποε,.

εεπτεε Με Ξιιαπιεπτἱε ΡτοΡτἰἱε αττ!π8επτεε, εε !π οττὶεἱἱε

δ: ατα εκ ριιττε νείτα ρτοοοίπετιιπτ, δτρα!:!!εε ετ!!κετππτ,

επτα! ποτἰε δε 8επτἱΒιιε παττἱε Ιπ πιι!!ο Ρ:ιτετιτπτ : !τπτπο Π?

8επτεε πατα: Μτ!ταπε!ο , θεα πι! ποε Ρεττ!πετ , ε!ἱαιἱτ!'ίτιπ

!.ττατάσε

Χ



_ _ «δώ 8: ΡΙιιτἱΒιιε :ιΙϋε ίεάΞτΙοτιεπι ΡιιΒΙὶετιω τοτιττ:ι πιω 3 δ:

.πω Μ'Ι$ΟΕΕΈ.ΑΝΕΆ

Μπιτ, ταΡἰωτ , νε! επΡΙειίτευτ , ντ:Ι ίειΙϋωνεΗτοτ, ωΡττ6,

αυτ ©ΧΡΙ6&ει1°0 ε τ1ιιοά 5τ:τσιπ , αιιτ Παπ 8εωιΙΒιιέ ποτττίε

_νἱοΙετιττε πωπω. @τα μπι ττιιιΙτἱε ω Ιοτ:Ξε ί:τώποτοΒε

ορττἰΒιιε , Ρι:οι:τ ριιΒΙἰαι των. τείστειπτο άΙόΞοΜυε , εκμε

_νετιιτιτ; ίειἰίἰτω παταω ω" πιιιΙτἰε Μοτο νἰτιιΡετειΒὶΙἱτετἱιιίτἰπ

8τω:Ιο , 8τ:τιτοε τιοίτι·:ιε σπιτι πετώ Ρετ: νἱοΙετιτὶπιπ τιιτΡἰττι·

ωτμΙΙσπάο , εοωπϋπειιπΙο , νετΙ::τωάο, δε ά: καει 5ΙΙΞιιε

ν1σΙοιπετ αβάεπάο τ ίατσ.Ππε νὶΙὶτετ Ρετττει€τωόοτ Ια μπώ

οοπττεῇιιε ποίτττιπι τεεἰωτι ίεάωτεε, ω Ρτεῇιιὸἰοὶιιω (πικ

τἱοτἰτετὶε ποίτι·α , ό: ΙαΙἰοτιτ:ω τοεἰα πιαῇεΙτετἰε : τμ:: τατιάΞτι

ό: παπι τιοτοτἰε Ρττττταᾶειτε2°ἴι1πτ , ό: ετΠιι1ε τοτε ά1ο Ρ6τΡ8

πωπω· , φωτ! ττοτυπι τἰεποτατιτἰειιπ να Ιι:ιΒει·ο εειιιίειτἱ νοτί

ΙὶωΞΙὶτ:τ ποπ ΡοτοΙτἰε. απο οι: @Με ριιΒΙὶττι τ!είετοιιτο.: α!

Με Ρττνετνετἰτ τ1ιιοό Ρο εΡΡοΙΙπτἰοπ:ε ιπιιΙταε , δ:

ὶ πιιιΙτἱε Ιοτι:.πι νείττιιππ τετιετπὶΒιιε π! ειιτἰωπ ποΙτταττι Η»

τι:τροΠτα: , οταιίἱοπο εΡΡοΙΙτιτἱοιιιιω ΞΡΩιτιιτη , Ετ: ωτιεπιιω8τ

. εκανε Ρτ2]ιιὸὶ€ἱΙ1ΙΠ Γιιροτἱοτἱτετἱε 8τ ῇιιτἱὸἰέτἰοπἰε ποίττε «τω»

ττωτιιπι , αρΡεΙΙ:ιτιτεε ΞΡίοε ὰ ῇιιτἰτἰἱέτὶοτιε νότια Ρι·ορτοι· ορθ

άτ:τπ 2ΡΡοΙΙειτἱ0Ι1€8 επιασε, ἰπτετἰοποβἰἱἱτττ , οτωΜΞτα,

πω». οπιπἱιιο Ιιιιππι·ιΙτατε Γετντιτα , ία! ί'Ρτοτει τενστεπτἱο. πο

Με άεΜω , ττ2.ξτανετι1τιτ εειΡἰεπτἱο 8: άΞ6Μ6Ηε επετιτΞΒιιε

ιιιωτἰρατιἀο τωτιω δα. στα” έ:/Μ2. - ·

  

σι Ε

--_~

Φ.!.~ιμ



Χ ευιετο:.ΑιιυΜ: Η:

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ

ΑΒΒΑΤϊ5$ΑΈ ΕΤ ΜΟΝΙΑΙ..ΙΗΜ 5. Ι.ΑΠΚΕΝΤΙΧ

ΑτΙ ΡΙπἰΙἱΡΡυω Ρωσεσωτο τομεα

  

Εχει/απ: β μα! Ρ7'ΑΞ[Χ0 /Επωωπ "απο υἰψιω»ωὶ :νέο '°

περασει ωἰυιἰππε.

ΠιιΓΜ1Πωσ :ισ ΡοτωτἰΙΙῖιιπσ ·Ποπιἰπο Γιιο Ρωι.πησ

Πεἰ ει·ειτία Ρωσσστιτωι::ΒΙ Για ΙιιικιιἱΙε:ε 8:όενο:α: Ασοσ

τἰΓΓ:ι ό: :οπνστιτι1ε δ. Ι.ειιιτωεϋ Βὶ:ιι:Ξ:::ιΓΞε ΓεΙιιιοπι Μ οπι

τιἰιιτι·ι $ειΙνειτοτσ.

Ρι·σα:ε ό: ωασσετε νεΓΕι·ει ωιΙΙο πισάσ νεΙΙσπ·ιιιε ΓιιτάΞε

ειιι:ΙΒιιε ρστ:τωΓιτε , το:ΜσπάοΉι εοπιιπσΜο.Ισπι Κα.

Γεω. . . Η ροΓΓοιπ ΓιιΓΗικι:σ εισοετΞπ ΓεισιιΙι:ειτσε , δ: σου :Πα

ἰπ πσθι·ει εισΒΜε :απο πιιπιει·ιιε ιιιοτιὶαΗοω ΓΕιτιιτιιε δ: μ::

δώσω ΑΡοΓἔοΙἰ:ειω εσπΗι·ωπιιε , Μετα :μπω σιιωστιιω,

υἰίἱ ό: ευΕΙστἰεετσ :Π&α δσόὶε, εΙἰσιιιισ σε πιστιἱεΙ:ιτι :αἰ

ρστσ Ποπ εισάσι·ιπιε. Ωιιιτ› ἰ8ἱωτ Με πσΠι·ει ωστε: ΓΕεττιωε

επιπιστιιε Ε: εοπ:ΡΙστιιε , σε: πσΠτει: μετάεθα: εΒΒετἰα σε!

.ἱρΓαε πω» ΓιιΡεεπωσσαε ΓιιΗἱσἰωπ βιωΙτεπσε ε ΜεΓ:Γ:α:σω

νσΠεεω Κ:Βἱεππ :σσιιὶτἰωιιε Μ Πσπ:Ξσο , νοε τοΒασισε ,

οικιτςιπιε σο” Η @και , Ώ τσσεΡκἰοπσ ιεΙἰε ΙιιήιιΓωσάΓ

ωικεσε στο €Χ€ι1Γε1τἱ5 σε! Ρω:Γσσε ι δ: πιι:ιΞπκ απο. . .

ΜΜΜ :ιήιιΓώιω νεΙἙιτἰ Γστνἰσιπἱε Π: ποΓϊ:κιω τσ::ρετἱωιιε

ωσσωσπι. νεΙσει: κα:: ΚεεΞε Μ2]σΓὶΔε Ισ Πσωἱπσ

Γσωοἱτστπο. · Γ·

δ Π



το. ΜτεστεεΑΝει.

.τε.ττοδεεΜεε=εΜδεδιΜιδδΜΜ '

εστω στι τττΑτττττε· του τεστ

πιτ ΝΑνΑτττει ΜΗ Α νΑι.στεεΝεε

ι..ε :τ ιστττ δε δεΡτετοιιτε Πιο τοιι :το εν.

° Οτττι (Σο Α τι τ; ιτε Ρετ τι @εεε δε Βιετι Κ” δε Ντινιιττε,
ι δε εσοτε διΕντειιιτ, Ρσιττ οστιε δεεο οσιιτε οσοι δ'τιοε

μια : δε τιστιε _ιιιτηιτε δε Βστιτιισο εσοτε δε ιισοτιετι, δε

εσοειιτειιιε δε ιδτιιοτει δε οοιτε τοτο Με· δτιε δ'Ατιιεοεε,

εσοτε δε Βτεοε δε δε Πειτε τοειιιι€ετε διτ Κον οσιιτε διτε,

δε τινττοτ ΡιεἱοτΡστινσιτ δε Ιον φοιτ ετα ειιο(εε φι εττΙΓεοτ

(ετε , ττ:ιιττιετ , Ρει(Τετ, δε τιεεοεδετ , Ρετ νετττι δεε ιετττεε δε

»εδώ διτ 5ιτε (το σε τιττετ , δσοτ ια τεοετττ ε(ι τεν δει(στιε

εοεστΡστέε , Ρστιτ δε στι ιιστο διτ Κοτς οσιιτε διο: δ'ετιττε

Ραπ; Βιι(σοε (τεινσιτ δ τστιε ειτε (τι: ιεε δι(εστε εοττε τοσο

(ειΒιιετττ ιε Κο), δειιτιε διτ δε οσττε Κο), δε Νειντιττετ δε (σε

ιεε δεοιε.οδεε @το τισιτε (ειι(σιτ, δε οστιε τι ιιιι ,πιο ιι ειιτι(ε

δε -ιτιν δε δε οσιτε , εοοιτοε δε οσε ΡτεδεεειΤετιτε , "στο

τττιιττιό δε τιεεστδέ τιστιε ιὶσν δε Ντινιιττε Ρστιτ οσιιε, δε

στο οσιττε οσοι ι δε τισιιε τοειδι€ετε δειιιιε διτ ΡΟΗΣ δε στι

οσοι ότι Κον οοιι:τε διτε εο ιο. το:ιτιιετε φι εο(τιιτ,
ι τ. Ρτεοιιετετοεοτ φειοδ τι εε φε ιοσο(ει8οετιτ ιε Ποτ

ε'ειισιτ τεοττε Ρσιττ τοπιεσοτεψ δε οστιε ιών δε Ντιντιττε

δειιτιε διτΡστττ τιτιεττοεε δείσιιειΙΤειοεεε φε οσε 8εοε ε(ιιιοτ

δε Ρετ οστιε ετι οσε νιιιεε δε ειστε-ειδε δ'Εντετιιτ, δε Ρσοτειιτι

δεττιετ,· δε Βιιετειιοτιτ8 , δε βεττιτον , Μοττειο8, Αντεοειιεε,

δε ()τιτειιτιο , εινσιεοτ (ιιιτεε ιι Μσο(ειεοετιτ ιε Κο), δεΙΤττε

το , στι ιι (εε Βετο, οτι οτιττετοεοτ , ε(τ :ιεεστδέ φε οσιτε εο

τοσο οιιειιΤιοεε δε οσ(διττεε οι” δε ειιιι(τεειιτικ ιι Μοτο

(ειεοετιτ ιε Ιων , οιετττοοε ειδε τοιιιιτεοιιοτ , τσνειεττιεοτ, δε

δε (οτ το ιι ποιο δε οσιιτε εστιβτι ιε εσοε(τ:ιΒιε δειι`τιε το ,

στι δε εειιτιν στι εετιιιτ σιτε οοι"ττε το εστιίιο νοιτιδτει δι εε δε

Ρτιτετ, εστιττοε εο ιτι τοπιο δε Μοο(ειεοετττ ιε Κον οσε νιιιεε

δε ειιι(ιετιιιιιτ δειΤτιε διτε. Ετ Ρστιττο τοετττε οοιιτε διτ εστι

οι ετι ειιιετιττε δειδιτεε νιιιετι εττωτειωτ ττο τιιιιιει:ιιο τει
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οοιππιο πιο μι”, ιπι ποτε, οπΙτι·ο Ιοε ποπε οπι γ Γοπτ @ιι

ίοι·οπτ πο Ρπτ ποπε Κογ πο Νπνπττο , δ: γ ποιποπτοτοπτ'

:πιώ οοτπιπο πιτ οιΙ , ιοίπιτε οιιπίι:οΙπιπε δ: πιιττοε μπε ιπιε

οτι ιοοπιιτ νιιιοε δ: ::τιπίτοπιιικ τοπτ ποιττο οι οοπιιπ ιπιοπ'π

τω: οπο ποπε οπ ποιττο ροτίοππο ππτοπε ίπιτπ Μοπίοιοποπτ

ιο Κογ Ι'οι›οιΙΤπποο οποιο οιοτιιιτο. τ

π. Ιτοιιι πι ποοοτπέ οπο οππππ ποπε Κογ ποΝπνπττο

ίοτοπε οιονοτε Μοπίοιοποπτ ιο πο): ποΙΤπε πιτ , ποπε Ρπτιο

. τοπε ι π), οπιιιιοποιποπτ πνοο τοπιο οιιοιΙΤπποο , τονοι·οποο,

δ: ιιοπιιοιιτ, [οι Ιοε οιιοίοε οπι τοποιιοτοπτ ποίιτο ιιοπποπτ

δ: ιο ποιοιώπο πο ποπε δ: (ο ποε οοπε , δ: πο ποε πτπιε, οπ

οπτπππτ τοπτ Γοιιτιοπτ πο Μοπιοιοποπτ ιο Κογ, δ: ΜΥ ω

ΡΙιοτοπε οπ'ιΙ νιιοιΠο ρπτποπποτ π ποπε , π ποε ιι·οι·οε , δ:

Βοπε τοπτ οο ποπτ ιι :οι τοπιιε ιιοπτ ιιιπι οοπτοιιτ πο ποπε

δ: π°οπΙιτ , δ: Ιονοτ Γπιππιπ πο ποε τοττοε , νιΙΙοε δ: οππιιοπιιΙιτ,
οπι ίοιιτ οιι ιοοιΙο, δ: ιοε ποπε πιοτττο οτι Ριπιτιο ποιιντπποο, ι

δ: ππΠι «πιο πο ποΤπιτοε μπε. › π

ο πι. Ιτοπι :ο ποοοιπέ οπο τπιιτοΡι οοπιιπο ποπε Κογ ποδ Νπνπττο ποΙΤπεπιτ πιπ·οπτ πιώ ρπΙο1ι ποιιιοπτ ρπτΙο π Μοπ

ΐοιεποπτ ιο Επι', ιι πονπτιτ ποπε μι· οπποτπ ιποοπτιποποπ

ποε ίτοτοε , δ: τοιιτοε Ιοε μπε, τοπΓοιΙΙιοτε , ιππιοιΠιοτε, οπι

οιοι·επο ποπε , οπ πο @πιο Ετοτοε , πιο” , ππιιοτππε ,

οοπιοιΙΙππε, δ: οοπιοττππε, πο οποιοοποποε πω δ: οπ οπο

ει Γοιοπτ, δ: π ποε ιπιιοοτε , δ:πο οΙιποππ πο ποπε δ: ππττοε

οποιοοποποε Ιοίοποιε Γοπτ Ρτοίοπτοτποπτ οι ποιππιοι , δ:

πιιττοε οπο ποπε ποτιιιιιοτοπε δ: ιιπιΙιοτοπε οπ ιιοππο ιογ μι:

ι οιοτιοτ ίοπιιε ποίιτο Γοοι ποππιιτ Ιπ Ροίτο πο (Πιπππο1οπτ

Ρτοοιιπιπ νοπππτ ππ ()ιπιποοιιοτ π: Ρτπποο , τοπτοε ιτοε ,

τοι·ιοπιιοε , ιππιοππτιοπε ,_ιποΓΡτιίπτοε, οποποοε , τιιοππιτε,

πιοιπιτε δ: πιππτπιοπε οποιοοποποε οπ'ιΙ π οπε , οπ οοποοπε ,

οπ Ροπττοιτ πνοιι· οι: οοποονοιτ οοπττο ποπε Κο): πο Νετ

νπι·το, ποίπιτε ιτοτοε ,_Ιοε οοπΓοιΙΙιοτε, ίπιπιΙΙιοτε, οιιιοιοτε,

δ: ίπΒοοτε π: ποπε, πο ποίπιτε ιτοτοε , ποε πιπππε, ππιιοτππε,

δ: οοπΓοι11πιιε, δ: οοπιοττππε ο δ: πιιττοε οποΙοοποποε πωπ

πιοι δ: π ποτππιοτ , οοπιπιο πι: :τι , Ροπτ οποιοοποιιο οππιο

δ: οοοπιιοπ οπο οο Γοιτ πο τοπτ 1ο τοπιΡε ρπΙΤέ ιπΓοποε πιι

ιοπτππι ε δ: ιοτπ ιι ποπε Κογ πο Νπνπττο , π ποίπιτε Έτοτοε ,

δ: ππ ποΙΤπεπιτε ποιπιποι δ: ιιιιοτπιποτ, τοιπιπο πι: :ο , δ: ι



πι ~ ΜιεεειιΑπει
ε·Ιιαειιπ ΡΙαἰπε δε Ρατίαἰτε :επιΙΙΙΙοπ , Ρα:ποπ, δε πιιι::απεει

πε του: ειιεει, επιπεε , πι: , πιεπαιτε , π·ιείπιτε,πείοΙιειί

ίαπεεε, ι·εΙυεΙΙιοπε, δε αιιττεε εποίεε ειιιεΙεοπτιιιεε, ποπ: ΙΙ

ε'είτ , οιι πω: είπε τεπιιε , οιι Ροιιττοἱτ :ειπε ιπαΙεοπτεπε πε

πισω , πε ποίπιτείτε:εε , οι: πεε αιι::ειι ει ποιππιει δε ε

ποιπιπε: , εοιπιπε απ: είε πι: , πε τοπ: τειπΡε Ρα:ϊέ ιιιίτιιιεε

ατι κατώι που: ειιιεΙεοπειιιεε εαιιίεε οιι οεεαίιοπ :με εε

Ισά: , :τπτ που: ποΙΙ::ε Επι: ,ι οιι ι:ιοιιτ απει:εε ιιιιεΙεοπιιιιεε

εαιιΓε. 5ιιρΙ.ιοΓε πιιε ?επ παπι, οιι «Μπιτ πἰτε, πω: ποιιε,

ιιοίπιτε πειτε , οιι αιιειιπα πε εεπΙι: ει ποπιιπει δε ι παπ

ιπετ , εοπιιπε πιτ πι, ειιίΠοπε οιι ειιΠεπτ εοιπιπἱε δε πετρε

::έ ετιπιε πε Επι: ΜαιεΙΙ:έ , οιι αιιΙ::εε ειιιεΙεοπειιιεε, Με

εοπτ:ε Ια ρε:ίοππε τι; ΜοπίεΙζεπειιτ Ιε Κογ , Ιε Ιπεπ ιιιιΙιΙΙ

ειπε, οιι αιιττειπειι: , ιιπ οιι ρΙππειι:ε, δε τοιι:εε ρεὶπεε εί

νιΙΙεε , εοτΡοτεΙΙεε , ει·ιπππεΙΙεε , απιαππεε, δε εοππίεατιοπε,

ειπε ποιιε , ποεπιτε πειτε οιι αιιειιπ πε εειιΙιτ εἰ ποιπιπει δε π

ποιπιπε: , εοιπιπε πι: ει: , Ρονοπα οι: Ρειινεπι: ανοἰι· επ

εοιι:τιι πε τοπ: Ιε τειπΡε :Με ῇπίειιιεε απ ιοιιτπιιι επνετε Ια

Ρε:Γοππε πε ΜοπίεΙ8πειιι· Ιε Κογ , οι: Ια εοιιι·οππε πε

Ρ:απεε , (επι εε ειπε Μοπίεἱ8πειιτ Ιε ΚΟ] οιι Η: ΓιιεεεΙΤεπτει

οιι αιιΙτι·εέ πε ρα: απ:: ρα: νοιιε πε ει: οιι πε πιιοι: , ΓοιιΙιε

εοιιΙειιτ πε ῇιιίτἰεε οιι αιιτ:επιεπ: επ ΡιτιιΙΤε ιαιπαιε τΙεπ πε

πιαιιπει· ι ποιιε , ποίπιτε ίι·ει·εε,πε αιιειιπε π'απ::εε εἰ πωπ

ιπειδε ι. ποιπιπετ, εοιπιπε πι: πι, πι: αιιι: Ιιοι:ε οιι ίιιεεεί

(επτα π: που: , οιι π'ειιΙιε , οι: π'απειιπ π”ειιΙιι , επ εοτ:ιε, πε

επ Ιπεπ, πε που: εε Ειπε οιι (οπθ`τΙ:α α ία-Ιιτε απειιπε :Μπικ

Γιιιτε, νεπἔειιεε , οιι τιιιπιειοπ, μα: ειιιεΙειιιε νογε πιιε εε

Γοιτ εοπτι·ε ποιια οιι ει1ΙΧ οιι αι:ιετιπ π'ειιΙι:, δε πω: Ιαπι:ε

ειιιἰτταπεε , ιιατποπ , δ: :ε:πἰΗῖοπ ναιιΙπτοπτ ιιιιταπτ τι του:

εειιΙι: ι ειιιἱ εΙΙεε ρενω: οιι Ροιι:τοΙεπτ τοιιεΙιετ ιιιιἰ εἰ Γοπ:

δε ίε:οπτ ποιππιει, εοιπιπε πι: είι,ειιιΙ αἰπΙετ ε'επ νοιιΙπτοπ:,

εοιππιε Γ.: τοιιε Με εαε ειιιἱ πε πεεεπιτέ γ πειιίΠοπε είπε

πεεΙαι:ε: , γ ίιιΠεπτ τσιπ ειιιιτι:πει, δ: πω" αιιτι·εε δ: ΡΙι.ιε

εταπε ιιιιε εειιΙιε πιιἰ εγ-πεΙΙὶιε°ἴοπ: εοιιτεπιιε.. Ε: πεε "πω,

:επ-ειπε ποιιε Κογ π: Ναναττε Ρτείεπε δεεοπίεπτεπε , ποιιε

ιπεΠ”αεε:πεΙΐιιε πι” πόπιιποπε δε πεεΙατοιιε εειιΙι: ποπ: ι

Ρτείεπτ ποιιε Ι.οπιιπεε ανΙΓει πιιἰ ιοΙτοπτ πε εεΓτε ι·ειπΕΠΙοπ,

ιιατποπ, δε ειιιι:ταπεε τι: τοιιτεε Ιεε Γειιττε2.αποιιε ο&ε0Ιέεε
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επ ποπτε,ΡετΓοτιπε ε!ε ε!ιπειιιιε ο'ιεε!!ε δι !επτ νπιι!οι·οπτ

πιπΓι εοπιτπε π ποιιε τπεπιεε , οεΓοπε!ε Ιω τιοπιε ε'ετιΓπινεπτ.

Ι.ε ()οπτε δε Νπιπιιτ ,ΜοπΓεπιτιεπτ 1 τ ι-ι Λ τι δε ΜοπΓε!επεπτ

ΟΟυειιιιοΥ ι!ε Βοπ!ο!ἔπε , ΜοπΓει,οπεπτ Βου" πο ι· οε

Ηπτεεοπττ , ΜοπΓεὶ8πεπτ Ρι τ Με τ οε 5ποπειιπν!!!ε , Μοπ

Γειετιεπτ Ο ε ο τι ο ι πτε οε θ!πἰτε , ΜοπΓειεπεπτ Ο Απε τι τ π.

πε !.οτ πτε ι!ε Ηπιπ!ιπτε, π: Γιτε οε (Ξπετπτνι!!ε, ΜοπΓει

επεπτ Μιιιτικ οε Ηετιποιιιε , !ε Γπτ οε Επιι , !ε πτε ο'Αἰ

,οτειιιοπ, !ε ιεπιιε τποπΓεποπεπτ 1επτι π Κεττιεπε Π:ιτε!!ιπ

πο, !ε ίἰτε ι!ε ΗπτιοΡε, !ε Γιτε οε Βε!είππέε, ΜοπΓεποπεπτ

Χοπ ε πι· οι: Βτππεοπττ , !ε πεε !)πτιτιεε! , ΜοπΓει8τιεπτ

;]ιιιι.ιιπ οι: ΕπΓεπιπΡε , ΜοπΓε!,οπειιτ Επι τι τ” Γὶτε οε !π

(ζ!ιε!Γε , ΜοπΓεπττιεπτ ]επιιιι οε νετΓπι!!εε , ΜοπΓεἱεπεπτ

Ακουω οε νι!!ετε, Μπιι!ιπε, οε Μππτε, Μπτεε, ΜοπΓει

επεσα: Κεε τι Απ» οε Βτποπεπιοπτ δε ΜοπΓε!8πεπτ Κο ιι ιι πι·

ι!ε (Σο!!!πτν!!!ε (Σ!ιενπ!!!ετε , ΜΜΜ: Τι-ιοιιιιε οε Ι.ποπ ,

Χοπ τα Ροι·τε , δε Αι:μιι οε Ετππεοτινι!!ε , ΜοπΓειΒιιειιτ

Ρι τι τι ιι τι (3ο!ιεττ , ΜοιιΓειοπεπτ Ρ ι ε ιι τι ιι οε !π Τπτιιιετἰε ,

ΜοπΓειοπεπτ ]επιιπ οι: !.ποιτ , Ετ ε και ε ού Τετττε ,

δι ποπ ΡιοΓε , ΜοτιΓεἱἔιιεπτ Οπτ ι; ι..κιιιιιε Ετο!ετ ε!ετε,

]επιπ οε Βπιιεπ!ιι, (Με ι ιι Πσπ!ι!ετ, (Μι τ. τ. .πω ιι Με!

!ετ, 1τιιιιπ οε ποτε, ΟΙ1Ιι.ι..Α11Με οε Ε!ε8ιιἰω, Ηεπιιτ

οε Μπεν , δισκων οε Μπτεοπ , 1επιπ οε Βιιεν, !ε

!ιοπεπιι οεπ Μπτεε!, Κοιιιιιι·τ οε ε!ιπτττεε, θπιει.ιιπιπι:

δε Ροιιε , Ριιιιιιιιι οε Ετ!ΓεπιπΡε , Ρπο·τ. οε Μοπίτιετε,

(ῖοιιπ Ανεπε!, 1επιιιι οε Οπτιιοπ , ΚΔι011ι.ΙΝ οε Μπ

ιπετππτω, Βιιικιειμμ π οε ν!ετΓν, Βειιττωιπ οε (;επε

νετ εΓεπἰετε. _]ω ε τι τι τι π οε ΜειΓεοπ , (πιτ τ. τ. ιι π οι· Ροτ

τε , 1ιε!ιιι π (Σ!πτιε! , Βιιι τ. τ. .πιω ιι οε !π (:!ιπΡε!!ε οε Όπεν,

3τ!ι.-ιππο·ι· !ε ()!πιτ οε Ι.οτ, Τ!ιενεπ ι τι οε Βππίποπν,

]ε!ιιιπ !ε Μετι ιτε Ι.οτ, Ηε π π ιι οπι τι οεΤοπτιιπ!, ]ε!ι.ιπ

(Ξοοπι οε Μει!!!ετω Γπτ ΜεπΓε , Η11Μιιι-: τ." ι!ε !.!ε8ε,

1ιι!ι.ιππ οι· οε !)οτιε!ιετν , δε τοπε εεπ!ιι οπἰ Γπτεπτ οε Ρπτ

Ιε Κον τιοίττε δἱτε πιτ ττπίτι!έ οε Μπτιτε: ε'εί!:πΓεπνο!τ !ε

φταιω οε Βοπ!οἱεπε , !ε ι!πε οε Βοπτ!ιοπ , !'ενεΓοπε οι:

1.ποπ , τπείπτε θε ο τ ιι ο ιι οε (Σ!ιπτιιν, δε τιιοπΓεποπεπτ πο.

.πιτ ι!ε Ι.οτἰει δε οε εε Γετοπτ Γπιτεε !ετττεε Γοιι!ιε !ε Γεε!

επι 1Κονετι Με οε Γονε δε ειτε νεα Ραπ τσιπ !εε ιιοπιε πεπι

!..
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τω:: δ: α: ταοττατταετ, εοττατταε δἱτ ει, δ: Ροιττ :Ματια δδ:τειαίξ

Γεταε εοιαδετταετατ.

· ε. Ιτεττα είτ ε::εοι·δό :με τετατοδ: ἐταεοτατἰταετατ ΡοΒεΕΙΤεταεε·

Γεἰτε Ρετ ταοιαε Κον δε Νενεττε ε ΜοταΓειειαειττ τε Κον ετα Η

-τααετατετε :ειτε δἰτ είἰ:, Η Ιενετε Γε τααεττα δε ταοε τεττεε,νιΠεε,

εΙαεΓτεειαΙατ τ δ: δε εεΙΙε δε ταοε Γτετεε , δ: εεταε; δ:τεε τταετττε

δια τσιπ ε ΡΙεἰταε δεΙἰντεταεε ενεε τοιιε Ιεε ει:ιττεε τω:: δ:

ἔετταἱΓοααε διαεΙεοτα:αιτεε είτεταε εΓδἰτεε ντΠεε δ: :ταεΓτεεια!ατ.

:τ Ιτεττι εΙτ εεεοτδό :με ε:: τοστ τταθτααε στα Ιεταδειταεττα,

Ιε:αιιεΙ :με τααἱετιΙα: ΡΙεὶτε τα ΜοταΓετ8ταειατ Ιε τών, :τσιπ δεη·

δε Νενεττε ΡτεΓεταε , :ασε Βετταεε Ιεε Κονταεε ε α: τι τι τι ε

δ: Β τ. Α τι οι: ε δε Γτεταεε , ταοε Γτετεε 12 ΠεΙΡΙαΙτα··, Ιε Σοτατε

δ'Ατατοια , Ε:: Βια:: δΌτΙεεταε , ταοε εοιειΓιταε Ιε Πτι:: δε Βουτ

Βοτα, Ιε εοταεΙτεΒΙε , Ι:: Βια:: δ'ΑτΙαεταεε , δ: ταοίττε ττετε Ιε

€οτατε δε ΡοΞε , δ: εδώ ν Γετοτττ Ιε (ΠαειαεεΙἱετ δε Ι:τειαεε δ:

εατιττεε τεΙε εοττατααε ΜοπΓΞεαιτ Ιε δεν νοιαΙδτε ταοταατταετ, αιι

τετοταε Γιατ Γετταε ενεταεδεε Ρετ ταοιαε τοτιεταει εοτΡοτεΙΙετταετατ,

:με ταοιτε εἰτταετοταε,. Γετνατοταε δε Με ειτετ, δ: οοείτοααε ε.

ΜοταΓετΒταειιτ Ι:: Βον εοταττε τοιττεε ΡετΓοταιαεε :τει ειινετατ

ναντε δ: τααοτἰτ , δ: Βετδετοιαε ,. δ: Ροιττεταε::ετοταε ε ταοίττε

ΙοατεΙ Ρονοττ, Ιε εεε", Ιαοταταειατ ,δ: Με είτετ δε Γε ΡετΓοτα

ατε , δ:δε Γοτα τονεαατταε , δ: δε Γεε ΓιτεεεΙΤειιτε το” δε Ρτετα::ε,

::οταατααε Βου. Με, νεΓΤεΙ, δ: ΓιαΒ8ετε δ: :με Γε ειαειιταε εταοΓε

ταοτειαΙε Ρετ:Ρτον Γειταοιατ δ: Ρετ:: δ'εταττε ΜοταΓει€ταειατ Ια

Κο): δ: ταοιαεΡετιίὶ είττε ττοιαδιόε·, 0ιτε1ταΡεΓεΙαετ;·οττ:αι1ἱ

ΓτιΡτ ::οααττε Παοτιταειατ , Μετα, δ: είτε: δε ΜοταΓεἰ8ταειιτ Ι::

Κον :το διττονειατααε, ταοιιε εδώ:: δἰττε οτι τεΡΡοττέε, ταοιιε

Ιε Ιον Γετοταε ΓςενοΙτ ει: ΡΙιαΓτοΙτ δε:: ταοιαεΡοιιττοταε.

ε; Ιτεταα είτ εεεοτδέ :με ταοιαε των δε· Νενεττε τετταετ

ττοταε , :αιτέττετοταε , Ρετδοταταετοταε εοταταετττετατ δ: ετατἰετεἐ

τταετατ τοιττεε οί·ΐεταΓεε, εοιιττοιαατ , τταειττεΙεττε ,. Ξταδιειαεττοταε,

τταετΓετε,τααεΓδττε,.δ:τααέΡτιΓιατεε, Γεττεε εοταττε ταοιαε, ταδε τω

τεε, :το εοταττε εια::ιαιαε δε ταοε οΠΐετετε εεταε Γοιτδοἰετε οι:

Β:Βετείτετοιαε 1εε εοιπ1ετΙΙετ.ε ,.οΗὶεἰετε δ: Γετνττειατε δια· Κον

δ: τω:: ΓιαΒ8ετε δε Γεε ΟτΕ::τετε δ:διεταεετατα δ'εααΙατ ,·δ: δια: που::

τα: Ροιττε!αετετοταε, ταε Γοιατΐτετοταε εΒτε Γεἱτ , ταε Ροιατε!αεειδ

.ε ετα·εΡΡεττ ταε ετα τεΡοΓὶΡετ νονε δἱτεΕτε πε οιαΙτετιιε, Γοιαταε

-::οιι1ειιτ δε ΜΗ:: στι. ε:τττ::τιαετατ, ειιειτταε νΠΙετατε,οια :Ιστια

τττει€ε,
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ιιι:ιΙ€σ , σουτ ίιιἰντσ όσεΙισιιιισιιι· , ΡιιιιΙσΙοιι , οι: νσιι€σιισσ

σσιιετσ ειι.1σι1τι σΙσίεΙΙτε σσιιίσΙΙΙστε , σΠισίστε, σιι Ιστνιτσιιτε,

σιι Ισε ίιιΙιεσιε ά'ΙσσιιΙκ σΙΙΙσιστε , σουτ σιισΙσσιηιισ σΙιοΓσ

ειιιΙ :ιἰτ σΙὶέ ΒιΙτσ , ιιεΙνσιιιισ , συ όιτσ σσιπτσ ιιοιιε συ οσε

ἔσω «Ισ τσιπ Ισ τσπιΡε Ρ:ιΙΙσ ιιιΕιιισε ειιιισιιτεΙυΙ,σιισσρτέ σιι

τσιπ :οσε Ισε ρατσω δε ειπιίε σΙιατιισΙε ‹Ισ ίσα ιιισιιίΙσιιτ

(Σ Η Α ιι ι. ε 5 εΙ'ΕίρειΙ8ιισ , δ: ειιιΙΙΙ :οσε Ισε ειιιιΙ8 , ίστνίτσιιτε ό:

ΒιιιιΙΙΙστε σΙικΙΙ: ιιισιιΙΙσιι-ι· ()ΗΑΚ Μη ε ΙσίειιισΙε ειιιίε, ίσι

νἱτσιιτε σε ί:ιιιιΙΙΙστε , τισ νοιιΙάτσιιτ μια: σσττσ Ρεσίσιιτσ Τσιπ

πέ; ε'ΙΙ σο ίσοι τσσιιιε ιΙσ μι· πισω το), σΙσ Νανσττσ.

7. Κατι σιισ ιιοιιε ι·ογ ‹Ισ Νεινειττσ )ιιτστσΙιεθηρεσωσσ

ττσω σσιιιιιισ εΙσίΙΙιε τιιισ ιισιιε ·ίστσω =τισΐόΙτε ίτστσε σου:

Ισίσ1ιισΙε φωτ ἐι σσ ιιοιιε ιισιιε Βιἰίοιιε ίσα 8: πι. συ ΡΙιι-·

ίἱσιιτε (Ισ ιισε ἔσω ,- σιι σσιιίσΙΙΙστε όιι ι·σγειιιιτισ :Ισ Ρτειιισσ

τσΙε σοπιιιισ τιισιιίσἱ8ιισιιι· Ισ Κο), νσιιΙότε Ρστιιισιιττσ , δε

@τα σιι Ισ ιιιι:ιιιΙστσ ειιισ όἱτ σΙΙ κοιιτσε Ισε σΙισίσε όσΙΙΙιε

αΙΙττσε ό: σΙιεσιιιισ ό'ΙσσΙΙσ τσιιἱι· , ό: 8:ιτεΙστ, σιιτστιιισι·, ΒιΙτσ,

δ: εισσσιιιΡΙΙι·, δ: ιιστι πω: σιισσιιττσ σα: σιιισΙσιισ νσγσε (ΙΜ

σσ ίσΙτ , δι ιισε ειιιττσε ἔσω σιι σσιιΙσΙΙΙστε εΙσ ι!σΙ·ιστε σΙιι

κσγειιιιιισ ιιιτσι·οιιτ ιΙσ ιισΙΙτσ Ω0ιιιιτ12.ιισΙσπισιιτ Ι.ι ίσιιττέ άσε

ἔσω δ: σΙΙΙσιστε ‹Ισ ΙΙ101ι[σΙ8τισιιτ Ισ Κογ (σ ΙΙε Ισ ιισειιιισ

τσιπ.

8. Ιτσιιι σΙΙ εισσστάέ ειιισ μι· Ι.σιιιΒΙο.ιισσ δε πι:ιιιιστσ στο·

ιιιστττοιιτ δι Ιιπστσιπ ιισίιΙΙ:ε ίτστσε δ: -σοτιί-σΙΙΙστε σιιισ ΙΙ ιισ

ιισιιε σσιιΓσΙΙΙστσιιτ :ιΡΡσετσιιισιιτ ιισ στι πρώτ μια νογσ ώ

ι·σ&σ τισ σΙιΙΙσιισ Ρετ σιιΙκ ιισ·ρ:ιτι: ιιιιετσε ιιιισ ιισιιε ί.ισίσω

συ ΡσιιτσΙιασΙσω σΙϊτσ εστω σσιιτι·σ ΙσεσΙισίσε οΙσΙΤιιε άΙτσ8

Ρτσιιιἱίσε ιισ σιισσιιασ .ιιιισιιτισ ὸ'ΙσσΙΙσ ε ό: ‹Ιιισ Ισ :ιιισιιιισ

σΙισίσ σιι ρσνσΙσιιτ :ιΡΡστσσνσἰτ, ΙΙε ΓσιιιΡσσΙιστοΙσιιτ ἔι Ισιιι·

ΡσνσΙτ, δ: Ισ σπιΡσσΙιστ ιισ Ισ ΡονοΙτ Πε ση ενΙίστοΙσιι: ωσπ

ΓσΙΒιισιιτ Ισ Ιἱσγ , ίσε σιιίειιιε συ σσιιΙκ ‹Ισ ίση Ιὶ8ιισ8σ, (Με

ίσο σσιιΓσΙΙ , σιι σ.ιιΙστσε ἔι σιιΙ Ισε σΙισίσε ρσιιττσΙστιι: τσιισΙιἱστ

μι: τσΙΙσ ιιπιιιιστσ σιίσ ΙΙ νσιιι;Ιι·ο. ἐι Ια σο8τισΙΙΙ:ιιισσ ‹Ισ πισω

ίσΙΒιισιιτ Ισ Ιζογ εινειιιτ σιιισ ιιιιΙιιιειΙ,σστΙΙ, τισ σΓσΙιειι.ιάσ στι

ΡιιΙΙΙσ νσιιΙτ.

ει. Ιτσιιι σΙΙ εκσ01°€Ιέ σιισ αρτέε σιισ ιισιιε το), εΙσ Ν:ιναι·ι·σ

ειιιι:σω ρτσιιιἰε δε ιστό Ισε σΙισίσε όσΠιιε ιΙΙττσε σιι Ια ιιιειτιΙστσ

σα:: «Πι σΙΙ: ιιιστιΓσΙΒιισιιτ Ισ Κογιιιτσιπι άμοιιισετινι ωιπσίΕ

δ
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ετ Στ τεΙΙε Ι1εατε Γατ Ιεε ωστε ενεια8ΙΙεε Ρετ Ιαγ τσιιεΙιει

εστΡστεΙΙεταεατ, εα Ια ΡτεΓεατε τΙεε ΡετΓοααεε (πω. ασια

ταόεε δε τιαττε σαἰ ΡτεΓεατ αατσατ εΙΙέ :τα Γετεταεατ , σε.

αοαε Με , <έαττΙετ δε ειεεσπιΡΙΞτἔι τσα1Ισατε ΡετΡεταεΙΙεταεατ

ἐι τΙσαε, αοΓόΙτε Γτετεε , ἔτ τσατεε Ιεε εεαε, εσαΓεΙΙΙετε , Γει

ταΙΙΙετε, σΓΙἶεἰετε σε ασαε δ: σε ασΓτατε Γτετεε, ασε αΙι:Ιειαε,

ατΙΙιετ:απε , εσαΓεΙΙΙεαε δ: εσαίσττειαε , τΙε τ1αεΙεσατταε εΙΙο.τ

δ: σα εστκΙΞτΙσα οαΊΙε.Γσἰεατ, δ: ἐι οσε ΓαΒ8ετε , δε :Ι εΙαιεατι

τα ασαε , δι τιαττεε σαεΙεσατταεε αοαπαε2 .δε ὁ. τισιαταετ,

εσταταε τα: εΓΙ τΙεΙΙαε , Ια τεταΙΙΙὶοα , τταΙττειαεε , ΡεττΙοα,

Γεαττό , Ρο.ατ,'ότ παεοατ αστα ταεατΙσα είτ εγ-τΙεΠαε, δ: Γεια.

εΡτέε Ειπε Ρσατ Ιε τεταΡε Ρεπό, ΡτεΓεατ, δι ε.νετατ Γεαε Ιεε

ετατεΙαότε εα ειαεααε ταεααετε , σε Γατε σα νεαΙτ ετιεστατε

ΡειτΓογ, σε μα· ειαττε , εα εΡΡεττ, ιτε επι τεΡσΙΙ , Ρετ νσγε

τΙΙτεξτε τα: σΙσΙΙτΙαε ,ΓοαεεοαΙεατ τΙε ΙαΓΙΙεε , σε :ταττεαπεατ

Ρετ ααεΙσαε νσγε σιτε εε ίσα τΙε Γεια σα σε στοα Γ, 6: ααἱ

Ρσατ ειδΙΙοα τΙεε εασΓεε τΙεΓΙαε τΙΙτεε , σα τΓειαεααεεα'ΙεεΙΙεε

σα τΙε Ιεατ ὸεΡεαὸειαεε , ΙΙ σε Γετ:ι 3 σε Ρσατεααεετο. , σε

ΓοαΓτΙτε εΓΙτε Ειπε, τιε ΡσατεΙαιεΙέ εοαττε ττοαε, ασΓόΙτε Γτε

τω, αε ειαεααε τα: ασε ια)εαε , σε τΙεε αστε τΙε ασε Γτετεε,

εστΙΓεΙΙΙετε, ΓεααΙΙετε, σΗὶεἰετε , ασε εἰόειαε, ατΙΙτεττατε τ, εσιμ

ΓεΙΙΙεαε δ: εσαίοττ:ταε τΙε τΙαεΙαα'εΙΙειτ σα εσατΙΙτΙοα σα'ΞΙε

Γσἱεατ, σε εσαττε Ιεε ΓαΙήετε τΙε αοαε , δε τΙε εΙαιεατι σε

αοαε , σα σ.αττεε ααεΙεστπταεε ασταταει σα ἑι ασταταετ,

. εσταταε τΙΙτ είτ , παεατι τω! , τΙσταταει8ε ,εαααγ ; δι εμε ΙΙ

σε Γεω , σε ΓσαΓτετει εΓΙτε τα Ρετ Ιαγ , σε Ρετ: σ.αττε απατα:

νεα8εττεε σα ΡααΙαε·α εοτιττε τιοαε, ασε Ιτετεε , τα: τιαεαα

τΙεε ειαττεε ασταταεε ά ὁ. τιστααπετ ,_ εσταιαε τα: εΙΙ, εα εστΡε

αε εα Μαι, Ρετ τ1αεΙααε νΙσγε τ1αε εε ΓσΙτ Ρσατ οεατΓΙσααεε

ταοΓεε τ;ΙεΓΙΙιε τΙΙτεε σα σ'ααειιαεε ά'Ια:ΙΙεε Ρσατ τσατ Ιε

τεταΡε ΡειΙΤέ ΙαΓσαεε ααΙοαττΙαγε δ: σαε Γε ΙΙ νεασΙτ σα νΙετα:

ὁ Γε εσαασΙΓΤειαεε ττα”εατασ νοαΙΙΙΙτ Γεατε Ιε εσαττ:ατε, ΙΙ

Ι'εαπΡεΓεΙπετ:ι , δε Ιετ:ι εταΡεΓεΙιετ σε τσιπ Γσα Ρονσἱτ,δτ Ι'εα

Ρααἰτε Η εοτατττε_ΙΙ αΡΡαττεαότει : δ: στα: Γε ααεααε εΙιοΓε

αστεΒΙε Ρετ τταογ Ι'ατασατ δε μια σ'ετπτε πτσαΓεΙ€αεατ Ισ

Κογ σε αοαε ΡεαΙΙ είΙτε εαΙΡεΓεαέε σα ττσαΒΙέε Ιαγ εΓτσΙτ

τΙΙττε σα τ:ιΡΡοττέε εστατε ασαε , ασΓτΙΙτε Γτετεε , ΙΙ Ιε Γεω.

ΓςανσΙτ ἐιαοαε δ: αττοΓτατε Γτετεε, δ: τ1αε Ροατ ετιαΓε ε!ε εε

Π.
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Η πε Γε πποιιντα εσπ::ε ποσε οιι ποΓδιτε Γ:ετεε Ειπε οι:

ποσε δε ειδ:: Ρ:ειπἱε:ετπεπτ; δε σιιε αιδε οσ εοπΓο:τ ασεσπ

Η πε δοπτα, πε :ετα δσππε: σα: Γσγ πε σα: αστ:ε , επ ατι

Ρεττ σιι επ :εροίτ, ασκ απιἱε δε Γειι ιποπΓειισπειι: ΟΗΑιι:τε

δ'ΕΓραισσπε στι :ογασιπε δε Ι:ταπεε , πεδετισ:ε εοπττε πσσε,

ιιοΓδιτε Γ:ετεε, σε ασεσπε δεε μπε. δε πσιιε, οσ δε ποΓδιτε

Γ:ετεεε δ: σσε ε'Η Γανσιτ, σιι Γεπτοιτ Ρα: σσεΙσσε νογε ειπε

ιασειιπε δσπιτιιασεε , πιεΙΐαιτε , σσ εππιιγ , δ'εσίτ ποστ εε

είπε Γαἰτ δ ποσε, ποΓδιτε Γ:ε:εε, πε δ α:ιιεσπε δεε μπε δε

·πσιιε, δεδε πσΓδι:ε Γ:ε:εε ε Η Ιε δεΓτοστσε:α α Γσπ ρσνοι:,

δε Ιε Γε:α Γανοιτ ὰ πσσε, ποΓδιτε Γτε:εε δε Βεπεὶι σι:: Η τοσ

επε:α ασ ΡΙσΓτσΠ: σσε Η Ροσ::α Βοπτιε:πεπτ , ει·πεσίε σσε

·.ασεστι :τιαΙ , ΡετιΙ στι δσπιτπαδε ε'επ ΡσιΓΤε επΓσὶ: εοπτεε

ποσε δε πσΓδιτε Γ:ετεε δε 8επε.

πο. Ιτεπι εΡτ αεεο:δέ σιιε σα: ΓεπιβΙαΕΙε τπαπἱετεΙε στα

πιεττ:οπτ δε ιστε:οπτ ιπεΓΤειεπειι:ε Ιε Βαιιριιἰπ , Ιε εοπτε

δ”Απισιι , δε αστιεεε επΓαπε δι: Κογ , σσαπδ Η Γε:σιτ ασια,

Ιε Ι)σε δ°Ο:Ιεαπε , Ιε Ι)σε δε Βσιι:εσπ , Ιε (]σππεΓταΒΙε,

Ιεε επΓαπε δ'ΑΙεπεσπ, Ιε (3οπτε δ)Είτα:πΡεε ,δε Γοπ Γ:ε:ε Ιε

·(:οπτεδΈσ, δε Γοπ Γτε:ε`Ιε Ι)σε δε Β:εταισπε, Ιε εσπτε

δε ΡΙατιδτε , Ιε Πσε δ'Ατπεπεε, Ιεε Οοπτεε δε πω, δ'Ατ

:πισπατ:> δεδε δανογεε δετσσε Ιεε αιιτ:εε δεἰσπειιι:ε τισ 5:ιπε

δε Ρ:απεε , σσἰ Γσπ: δαασε , ε'εΓι: α· Γεανσἱ: ΓἱτοΠ: εστπιπε

πσσε :σει δε Νανατ:ε ασ:σπε ω: ΓοΒεἱΓΓαπεε δε Γετεπιεπε

δεΓΤσε διτε , εεσΙιτ δεε δεΙΤι:ε διτε, σιιἱ ΡτεΓεπτγ τω”, δεΙεε

-αστ:εε αΒΓεπε , Ιε ΡΙσίτοΙτ σσε Ι'επ ιισσ::α Βσππεπιεπτ.

στ. Ιεεπ·ι είτ αεεσ:δέ σιτε διι εσ:ππιαπδε:πεπτ δια Ιζο)·,

σσα:ατιτε δε Γεε οΓΗειετε δε εσπΓειΙΙετε, τεΙε εοιππιε πσιιε

ι ‹Ιὶσγδε Νανα::ε νσιιΙδ:οπτ πσιπ:πετ , ισ:ετσπτ ασκ Γαιπε

·εναπ8ιΙεε δε Πιεσ , φωσ πε Γε:οπτ, οιι εσπΓεπτι:οπτ Επι:

ειιΙιτ πε σα: :ιστ:εε ει: :ερσίε οι: επ·αΡΡε:: σα: σσεΙεσπσσε

νογε > πε σου: σσεΙεσπσιτε εαιιΓε σιιε εε Γσἰτ, ασεσπε ετισΓε

εσπε:ε· Ιεε εποΓεε δεΙΤιιΓδἰτεε , σε ασειιπεε δ'ιεεΠεε πε εσπ

-ΓειΠει:οπτ Ιε Κογ επ εσιινε:τ πε επ αρΡε:: ἐν Γε:ε οι: νεπι:

εοπτι·ε Ιεε εποΓεε δεΓΤσεδίτεε, πε αιιεσπεεδ'ιεεΙΙεε ιαιιιαιε τι

στι! )οστ, πε στι τεπιρε δ νεπι:.

τα». Ιτεπι είε αεεσιιδέ σιιε· Ιεε 5εισπειι:ε δεΓΠιεδίτε, δε Ιεε

βοσΓειΠετε σι.ι ΟΗὶεΞε:ε δι: Κο): δενω: δ:: ισ:ε:οπτ επ σε

δ α.
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(αοτιε(διτε (ετεττιετιε φε (ε ειτιιτ στι ατιεττο δ'ετιιιτ Ρενεοε

(ςανσιτ σιι αΡΡετεενσιτ αιτειιοε ειιο(ε φι ω, (σιτ , στι Ρειιιι;

ειι:τε , στι ανεοιτ εστιττε ιεε ειισ(εε δει(τι.εδιτεε στι ατιεττοεε

δ'ιεειιεε , ετα δε ειιαετιτι δ'ειιιιτ (οτ ιε (ετειιιεοτ δειιιιεδιτ

ι'εττιΡε(ειιετσοτ δε δειισιττιιετσοτ ι ιετττ Ρστινσιτ τ δε (ε ετο

Ρε(ειιετ ιτε ιε Ρσνσιεοτ, ιιε ιε τενειετσοτ , δε εο ανι(ετσοτ

Νοτιε ιὶσν δε Νειναττε, δε τισεδιτε (τετεε,δε εετιιτ δτττιι ιι

Ρσιιτττι τσιτ(ειιετ ατι Ριτιιισίι φε ιιε Ρστιττσοτ , δε δ.ναοτ ειδε

οιιι τοαι ειιαοδε, ιτε Ρεττι ιετιτ εο ΡτιιΙΤε νεοιτ εο εστΡε οτ:

εο ιιιεοε, δεδε εε (ετε ιετττ (ετα ιε ιζσν ειιΡτέε εοτοτοεο:

δειοεοτ.

τ 3. Ιτετο τα αεεστδό φ'εοτστιτεε ειισ(εε φι τστιειιετσοτ

ια Ρετ(σοοεδε τιστιε Κον δε Ναναττε δε τισιιτε ιιετιτα8ε,

Μσο(ει8τιετττιε ιζσν οστιε τταιττετα εστοοιε ιεε αοειεοε Ρετε

δε ιιτε.οεε σοτέ ε(τέ αοειεοοετοεοτ , δε (στιτδε δσινεοτ ε(ττε

τταιττιει , δε οστιε 8ατδετα οσε δτσιτε , οσιιιειΤεε , δε ατιττεε

ιιιιεττει αΡΡαττεοατιτ ιι Ρετε δε ιιτ:τοεε τδε τταιττετα τοσο(ει

Βοειιτ ιε Κον, οο(διτε (τετεε αττιιαιιιεοιεοτ, αιοιι εσιτιττιε ιεε

αιτττεε δειεοειιτε δεε ιιειιτε δε δε. °·

μι.. ιτειτι οι αεεστδό φε ι'σιιει(ιαοεε (αιτε ιι Μστι(ει

Βοετιτ ιε τον Ρετ τισττε τον δε Ναναττε εο ια τοαοιετε ειδε

δειΙ`ιτε δι διττε , Μοο(ειΒοετιτ ιε τον σέττσιτα δε διτα δ οσε

διτεε ι)ατοεε δε ιι οσιτε τον δε Ναναττε δειιιτε διτε φε ιι αι

δετα ιισοοειτιεοτ τι ια δειινταοεε δε ιτισοίιετιτ Ρ Η11.τ ΡΡΕ
δε Ναναττε , δε δε (εε εετιε Ρτιε ανεε τω. ι

τ6. Ιτετιι (ιττ εεφε οσιτε των δετοαοδετσοτ ι οιοτι(ει

ετιετττ ιε ιισν ια (σττιτοε δε (τι: νιοε τοιιιε ε(ετιε δ'στ, ατι(

ττττειε τιστιε εΠιστιε τείιταιτιε , Ρσιιτ εατι(ε δεε ιενέεε δε τισιιτε

τεττε , δεε α(ιιετιατισοε φι οστιε :τιιτσιεοτ ειιέ (αιτεειι εαιι(ε

δε οσιιτε οιατιαΒε δε ατιττεττιεοτ δε εετταιοε (στοττιε δ'ε(ετιε

ειδε οστιε ανισοε (διτ ιιαιιιετ τι αιτετιοε ιιστιτ8εσιε δε Ρατιε

τστιειιαοτ οσε ισνατιιτ, δε ιε(φειε ε(εττε ιιιτεοτ Ρτιε Ρατ ιεε

Βεοε δε οισο(ειΒοετιτ ιε ιισν , δε Ριτιιιετιτε δσιτιοια8εε δε ιτι

τετείτε εοεσιτττιε Ρατ οσιτε τον δε Ναναττε δε δεε ιοιΡο(ι

τισοε, (ιιιιιιδεε,οιι(εε εο ια τεττε δε οστιε τον δε Ναναττε ,

δε δε ιιτιιτ νιοε ετσε τστιιιεατιιτ δε τω, φι ανσιεοτ ειιέ Ρτιε

Ρατ ιεε δειτε δε τοσο(ειτττιετιτ ιε τον, δε δε Ριτιιιειιτε αιτττεε

ειισ(εε τοττειιαιιτ τιιετιιιιεε ε(φειε οσττε τον δε Ναναττε
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:ΙαΙΤιιε :ΙΙτε :ΙΙΒοπε ταπτ ὰ αιτία :Ια παιε , αοιπιπα :Ια ποε

ρτα:ΙαααΙΤαιιτε, ΜοπίαΙ8παιιτ Ια το): ποπε αΙΙοἱτ ταπιιε : δ:

ποπε ιπαΠειραε :Ιιι τα· ποίΙ:τα 5ἰτα τπειΙπταπΙοπε Ια αοπττὰΙ

τα, απ :Μπιτ :μια Ναιε τα: :Ια Να.ναττα αίτἱοπε ταπιιε ὰ

ΜοπίαΙ8παιιτ Ια το): απ ρΙιιε εταπτ ίοιπτπα :Ια :ΙαπΙατε τω:

ραπ ω:: :Ιαε Ιανέαε δ: ναπτα :Ια Ισ. ταττα ΝΙετα ΡαΙΙαατ,

αοτπτπα ραπ· αειιιία :Ια ααττ:ιΙπα Γοτπιπα :Ια :Ιαπὶαε τααιιε απ·

Ια ΜοΙ :Ια ποιιεζτογ :Ια Νεινατιτα ραπ ααττώπε νογειεαε

:μι'ιΙ ΙΙΙ: απ ΡΙ:ιπ:Ιταε ιιιι καρε τμι'ΙΙ νἰνοΙτ , δ: :τα :Ια

8τὶανα (οπππα αι ίοτπιπαε ταςιιαε :Ιιι Και ποΙΙτα δΙτα ρειτ

ποπε το), :Ια Νειναιττα ραπ Ιαε νομραε :μια ποπε :ποπε

Μ: ραπ· ΙιιΙ τειπτ απ θαίαοεπα , αοπιτπα ὰ Ηα:ΙΙπ, :Ιοπτ_

ειιιαιιπ αοπτα π'ει από α:: , δ: ραιτ ασ.ιιία :Ιαε :ιττΙΙΙατΙαε δ:

8ειτιιΙΙοπε αΙΙειπε όε αΙιειΙΙααιιΙκ Ι:ειΙΙΙαι ὰ ποπε τα: :Ια Να

ναττα ραιτ Ια τταἰττέ :Ια Μαπτα , δ: ραιτ ρΙιιΙἰαιιτε ειιιτταε

α:ιιιίαε, τ:ιπτ ραπ Ια Μ:: :Ια ποπε, αοιππια :Ια ποε ρτα:Ιαααβ

Γαιιτε, δ: ατι οΙ·ΐταπτ :μια ΙιιΙΙα αοιπρτα ίιιΙΙ θα. Ε: Πιτ :τα

ααα ποπε τα: :Ια Νειναιττα :Ιαπιειιι:ΙΙοτιε Γατα: :Ια ποΙΙτα

αοιπρειΙρπα ὰἰπίπέα ΙΙΙΙα :Ιπ :ογ, αίτ :ιααοτ:Ια :μια ραπ οΙΙατ

τοιιτα πιειτίατα :Ια :ΙαΙσσιτ δ: Ιοπαιιαιιτ :Ια αοπιρτα , δ: α.ΙΙπ

:μια τοπια ροιιτίιιἰτα δ: :Ιαιπαπ:Ια απ:: απττα Ια Κα: δ: ποπε

ΙΙογ :Ια Νεινειττα ὰαὰιιία :Ια ταιτ αα απ:: Ιιιγ δ:παιε Κα: :Ια

Ν:ιν>.ττα αι ποε ρτα:ΙαααΠαιιτε ραπ· παιε ανατ απ ὰ ίατα

απΓαπιΒΙα αι ταιπρε ραΙΤέ ραπ· τοπτ:: :ΙαΙσταε δ: πιαιιΒΙαε,δ:

ραπ ΙεΙαπ :Μπιουτ δ: :Ια ραπ: , απ:: Ια Κα: ποΓττα δΙτα

ρειγατει ὰ ποπε το): :Ια Νειναιττα :ΙαΙΤιΙε :ΙΙτ ααπτ πιΙΙΙα αΓαιιε

ιιπα ίοΙε απ Ισ. ιπαπΙατα :μια ε'απίιπτ. (.Ι'αΙΙ: ὰ Ι“ςεινοΙτ, :μια

Ια Κα: πατα απ: δ: :ΙαΙΙΙντατ Ια ΐοιππια :Ι'αΙαπε ραπ ΙαΓ

:μιαΙε Ιαε Ιογειιι:: :Ια ποπε τα· :Ια Ναν:ιττα Γοπτ απααΙραι ,

Ι:ιοιιαΙΙα Ιαπτπα :ι αΙΙα ρτἰία απ· Ιαε εαπε :Ιιι Ηογ, αοτπιπα

τπτ απ , αναα Ιαε :ΙοτπιικιΙΒαενδ: ιιίπταε απ απ Γοπι: αι Γατοπτ

τΙαπε Ιπί:μιαε επι Ιοιιι·μαι_α ποπε Κα: :Ια Ναν:ιττα :παταω ω: .

ο Ι'οραΙΙΤαπαα αἱ :ΙαΙΤιιε αίατΙρτα, μι( ιιαε ὰ Ια Γοτπτπα :μια ποπε

δ: πο: ραπε ::ΙααΙειτατοπτ οι: ραπε α ΜοπΓαἰ8παπτ Ια θα::

Ι:ι:1ιιαΙΙα Γοππιπα,:Ιοπατπ:ιΙρα,δ: ιιίιιτα Γατοπτ :Ια:ΙιιΙταε δ: τώρα
τιιε :Ια Ια ΙΙαππια :Ια ααπε ιπΙΙΙα αΐαιΙε :ΙαΙΙὶιε :ΙΙτα ; δ: Και

Ια Και :ΙαΙΙντατ Ιαί:ΙΙτε @μια ὰ ποπε τα: :Ια Νειν:ιττα :Ια

:Ι.ιιτε.Βο.[ιιπαε ρτοαΙιαΙιι.ναιιο.ιιω δ: Ια ε.ι.ιαιιπ :Ιοιπιπαραε οι:

ο
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σΙΙιτε επι είὶσἰεπισ σεω σι: Ισιιτ σε Ιεσἰτε σΙιεΙΙΙΙιιιεε Με επ

"ειστε Ιε ΙΙσγ Ιω μπω συ. ΙΙεω Ωω ι·Ιεπι επι πειΙιειτπε σουτ'

εε σε ΙΙιεΙΙππε ίσιωσε; σε Ιε εσπιτεπιειιιτ οιι Η ΡΙω σε Ιο.σΙττε

ίσιωσε σε εεω ππιΙΙΙε είειπε Ιε ΙΙογ Ρ:ιγεπει σ πισω σοι, σε
ΔΝανειππε πο: τετπιιεε σοὶ ειιΙΙιΙνειιτι ε.εΙΙ: ι ίς:ινοΙτ, Μισε

πιισἰσ εμε πισω Ιζογ σε Νεινεππε ειστοπιε @Η ΜοπιίεΙσπιειιτ

Ιε Ιίσγ Ι'σΙιεΙΕΤειιιεε , σουτ πιιειιτΙσπι εΙΙ: Ωστε εἰ σώσε σΙιτ

πιιΙΙ είεω , δεσεσ:ιω Ισ δη σε εΙιειειιιι πιώ :πρτόε επ ίε εως·

ιιιἰΙ είεω ιιιίςιιιεε σ ΡΙσίι·ι Ρειγειιιεπιτ σε 1: Γοπιιιιιε σε εεπιε

ΜΙ εΓεω σεΠω σΙππε , σε σιτε νΙιιτ πιιΙΙ εΓεω σεπιισιιπο.πιτ σε

Ισσἰττε ίσιιιιιιε σε σ:: νΙιπ πιιΙΙ. είεω, σιτε πισω ΙΙσγ σε

`Νεινει.πιτε σεπιισπισἰσω, εσππιππιε σἱτ είε , σε Με Ι'πιππογ σε

ιιοίΙπε σΙππε εσππισειΙδιιε , πισω πογ σε Νειν:ιππε πισω ιπιεττοπισ

συ τσιιι:σι Ισ· Ιισιιπιε νοιιΙεπιτέ σε στσοπιπιειιιεε σε Μοπι1εΙ8ιιευτ

Ιε Κογ , σε ίετοω εσπιεεω σε εε σιι”ΙΙ ΙΜ επι ρΙειἱπ:ι οπσσπι

σε: , Κω εε ειπε πισω επι ΡιιΙΙΙΙοω @πιεσε ίετε ΡωΙσιω

οιι σειιισπισε. Ε: ΡεπιιιΙ εε Ιε ΙΙσγ δ: (σε ΓιιεεεΠειιπε ίσοι:

σε σεπσειιτεπσω σιιΙππεε επινεπε πσω Ιὶσγ σε Νεινε.ππε , δε

Ιω πιοΡεπε επινεπε πιιοιιίεΙ8πιειιπε Ιε ΙΙογ σε ΙεεΙΙεπιε :ιτουΙΙσιιτε

σε :οικω Ιεε εΙιο&ε σώσε σιτπεε, σε σε εΙιαεσπιε σ'ἱεεΙΙεε ,

σε σε πωπω πωπω εΙισίεε τσιιεΙισιιτ ιιιειιΙιΙεε σε σεστεε επι·

σιιεΙεσιισιιε ιιιειι·ιΞεπε σιιε εεω σε του: Ιε πειιιιιε Ρ;ιΙΙε ιοί·

σιιεε :ιιιΙσιιι=σιιγ. .

'17.Ιτεππι εΙΙ ειεεσπσέ σιιε :οσε Ιεε εΙιεν:ιιιιπ εμε Ιεε εεπιε

σα ΙΙογ σπιε ρπἱενδε ειπτείΙε5 σε πισω ΙΙσγ σε Ν.ιν:ιπτε δε σε

πιω 8εω επι νεπισιιτ σε Ναν:ιτπε > πισω [ποστ πεπισω , δ:

σεΙΙντε2 Ι Με σε Ι·ι:ιΙΙΙεπσπισε εω ιιειιοιιε ειινο -ι ι Ι' ΥΕ

ποπιε σου: Ιω ειιιιεπιεπ σ Ενπειικ , Η σα: ιισω ΙΙογ (Ιε Να

νο.ππε· Ιω γ τπιιΙΙΙΙσπιε :, ειιιειιισ πισω Ιιτοπιε σενειιιε ΜοιιίεΙ

8πιειιιτ Ιε ΙΙογ.

18. Παπ εΙΙ: ειεεσπσέ ειπε Ισ ι:εππε σοὶ Πι ΒειΙΙΙόε σ πισω

Βσγσε Ναν:ιτπε μι· Ιε επειίτσέ σε Μεπιτε σουτ επεπιπε-ίεΡε

πιιΙΙΙε Ιινπεε σει:εππε οιι ειινἱποπι, ΙεΓσιπεΙΙεε Νσω κ” σε

Νεινε.ι·πε σΙΙΙσπε σι:ιε ΜσπιίεΙΒπιειιτ Ιε ΙΙσγ πισω «Με ειδ

πω: των; σ ε.ιιιίε σε ιισΡεπε Ιιεπιπεισε, εσπισιιιε σε χιπ πιιἱΙ

Ιίντεε σε ωστε πιω είὶσἱειιτ σειι€5ε σ ε:ιιιίε σε ιισΠεε εσω

Ρ:ιΙ8ιιε Ια ΙΙογιιε σε Νεινειι·ι·ε,σ σοὶ· ΜσπιίεΙσιιειπ Ισ ΙΙσ

Ιω σοπιιι.τ επι πιιστί:=.8ε ΡεΙΕΙΙιΙ.εωειι: σε ΡεπρεπιπεΙΙειιιειιπἔ,
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:ιοι15 ΙΙατ εΙα Ναν:ιττα δ: ὲ_τιοε Ι:ιατε Γατιε Ιειιιιειἰε Γατα :ιιι

αιιιια ΡτΙΙαε μι· ταΙΙα τιιτιτιἱατα ααα Ιαε κ” τιιΙΙ ΙΙνταε αιιἱ Γαιτ

αΙα Ι'ατιτ:ιΒα ‹Ια τιοΙΙτατΙΙτα αοττιΡειΙαιιΞ , έΡιγ ατα αΙΙ:αέ [αιτία

τΙατι1οιιταταιτ ΜΙ τιέαε αι α αιε α αι εισαι ατι αε

αΡΡτιττατιατιααε, δι€ία Ιαε ι·ανατιιιε αυτια αΙαιε τΙα (:οτιίΙατιτΙτι

Πε ΓΜΗΙΡἱαιιτ ἐι ΡειτίαΙτα τ). ιιοΙΙτατΙΙτα αοιιιΡ:ιιΒιιαι ΙαίτΙιταε

α χιτ ττιΙΙ ΙΙνταε τΙα ταιιτα, ιιοιιε Και τΙα Νειναιττα Ιαε Ιιιγ Ρετ

ίατοιια Πιτ Ια ταττα αιιΙ ιιαιε ει αΙΙ:α ΙπΙΙΙόα Ρ:ιτ Ια ττειἰττἱέ (Ια

Μ:ιτιτα ίαΙαι Ια ίαιτττια τω τττιἰττἰέ. Ετ Ρατιιιγ α: ασπαι

τατ:ι Μοτι.Ιαι8τιαιιτ Ια Κατ αιιΙττα ατινατε τιαιε Κατ τΙα Να

ναιττα ‹Ια κακα 2.ίΙΙατα ςΙατἰτει€α , αΓαιιαΙΙαε ΙΙ αΙΙατ τατιιιε τι.

ιιαιε Κα, ‹Ια Ν;ινε.ττα (ιιτ Γοτι τΙιταίοτ, αι σ.ΙΙΙαιιτε Ρετ αιιαΙ

αοτιαιια αιτία αιια αα Γατ, ατι: τΙα Ιου τατιιΡε αοιιιττια τΙα Ιαε

ΡεατΙαααΙΤαιιτε. Ετ ΓατιιΒΙειΙ)Ιαπιαιιτ τιαιε Κατ ‹Ια Νεινειττα,

δε ιιοε ίιιαατ:ΙΤαιιτε όαττιοιιττοτιε , δε Γατοιιε αιιιττα ατινατε

ΜαιίαΙετιαιιτ Ια Κα δ: ΓιιαααΙΤαιιτε αΙα παιταε τΙαιτιατιτΙαε,

:πιτ ειαατιιιία τΙα τιοιιε , αοττιπια εΙα ιιοε ΡτατΙαααΠαιιτε.

τα. Ιταιτι (ιιτ Ια αοτιτιοἱΙΤειτιαα τΙαε ΒτΙαίε δι Ρταιειεαε τΙα

ΙαγΗα δ: α':ιιιιτιοίτια ,'ΙειαιιαΙΙα ιπαιε Κατ τΙα Ν:ιν:ιττα εΙΙΙΙαιε

Σι τιαιε :ιΡΡειττααατέαΙοιι Ια τιίαΙττΙα τΙα ΙΙέΙαπαι δ: τιαιε Μα·

ία αε τΙαΙΤιιεαΙΙτε ἱιαιε α: ο. ααιτιοι ακα αιι :ι Ρειττατιοιτ

ἀ8ὸανοἰτ αΡΡειτταιιΙτ ειιτ.1 Κα, Ρειτ αατταἰιιαε ΡτιτοΙ)αε καστ

τΙέαε ὲΡαττ Ρετ τιοι1ε Κα· τΙα Νεινειττα ατι Ια Ρταίατιαα αι

()τιττΙΙιιειΙ τΙα ΒαιΙοΙΒιια , δα ‹Ια Ι'ΕναΓαιια ‹Ια Ι.20ιι, τΙιι Πα:

τΙα ΒαιτΙσοτι, Μοτιίὶαιιτ Ο ει” τ ιι ο τ τΙα ς:Ιιτιτατ,8α ΜοτιΙἰαιιτ

ΙΙοιιειι·τ εΙα Ι.α·τΞε, ΙΙ αοιιιιτια Ι'ατι ‹ΙΙτ αΓτ :ιααοττΙα αιια Ρο.:

`Ιαε αἰτια τΙαντιι·ιτ τιοττιτιιαι (καιω ·ΝοαΙ ΡτοαΙιο.ιτι καιω:

Ραπ τσιπ τΙαΙαἱε (αταιτ Γααιιαε Ιαε ΡεταΙαε αιια σα α: ααα

πατε Κατ τΙα Να.ν:ιττα Ιαιιτ.εΙαιιίιιιαε ατα : α'αΙΙ: ιι ίςειναιτ

αιι:ιιιτ αι (ΙειττΙΞτιαΙ ΙΙα ΒαιΙααιια Ρ:ιτιιιι :α αιια ΙΙ αιι·ταίαιτο.

Ρετ Ιαε Ιαττταε τΙα Γαι ΓααΙ Ραιταααιια ίοττ αΙιοία Γατοπ αιι σα

ΡαιιΙΙ ανατ Η Ρταίατιαα, 8ταιιαι·ιτ ατα ειιιτταε απατα Ρ;ιττιιι

μι τΙαΡοΙΙτΙοτι αιια ΙΙ ατι ίατοτιτ, ΡταΓατιτ τιιοτιίαιατιαιιτΙα Κα'

δ: τιαιε Κατ τΙα Νειν:ιττα ι δ: ία Ρειτ ΙαίεΙιτταε ταίατιΡΠαιε δ:

τΙαΡοίἱτἱαιε αΙΙ: τταινέ αιια ιιοιιεΙΚατ :Ια Νο.ν:ιτιαα εΙαιιίΠοιιε.

ατι τΙανα.ιιτ τΙΙτ αΙιοία αιιΙ ΓαιΙΙιτα ααα α Ι°ατιταιιτιοιι ‹Ια επαι

ίαΙΒιιαιιτ Ια Κατ , αιιειιιι: ἑι αα αιια απ αΙΙ αα νειιιΙτΙττι τω

ατα , δ: ία ΙΙ απ αἱ @από , Ραιιταααιια -τιαιε ΜαΠαααε τΙιβαιε,

σ

.Δ
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ειιιε ΓιΙΡΡοΓέ ι1ιιεΙεόΙτ τωω6 άειιιοιιτείΙ ειι Ι:ι ιικιτύετε ε1ιι)ΙΙ

εΓτ εΓετΙΡι;, ΓΙ ιιΡΡεττενοἰι ΙειΙΙιτε εο8τιοΙΡΓ.ιεεε , Ροιιτεεειιε

εε Γοιπ ιΙτοιτε ι·ογαιυι 2 δε επι ΓεΡειτει· πε Γε Ρενετιτ ιΙι1 Κο),

ιΙε Ρωικε , είΒιιιτ Βιιε ιΙε ΝοεπεπιεΙΙε ε δ: Ροιιτ ΡΙιιΠειιτε

ειιιιτεε τειιΓοπε τιοιιε Κογ ιΙε Νανεττε εΙΙΓΙοιιε Ιε εοιπι·ώι·ε ,

τά οιιΙετε εεεοτ‹Ιέ εεε ιΙοιιιε Βοιπε δι @με εοιιΙΙιιιιπἰετε εΙε

' ·Νοτιιι:ιιιιΗε Γετοιπ Ρι·ίε ό: εΠειιε ροιιι· Ι'ιιι·ιε ρ:ιτειε ό: Ροιιτ°

Ι°:ιιιιι·ε : ε'εΙΙ ἑι Γεενοἰε Πει Ροιιτ Ιε κο), τεΙε εοπιπιε ΙΙ

νοιιΙιΙτει , δείΙ:ι Ροιιτ ιιοιιε Βογ εΙε Νεινεττε τεΙε εμε ι1οιιε

νοιιΙιΙτοιιε : ΙεΓειιεΙε νεττοιιι ΙεεΙἱτ :Μιά , τεΓει·ιΡτΙριι δ:

ιΙεινοΓΙτιοτι , δ: οττοιπ εε ειιε ΙεΓιΙἰτεε Ρειττἰεε νοιιΙάτοιπ

·ιΙΙτε Για εε, ό: μπει εε Γετιε Γενειιτ μι: Ιειιτ Γει·ειιιετπ Με

:ια Γιιἰιιε ει1ν:ιι18ΙΙεε οτεΙοιιιιετοιπ 8: ιΙεεΙειτει·οιπ , ἐ ειιΙ

ΙειΙΙττεεο!ει·ιοΙΠειιεε ιΙενοΙτ :ιρΡεττειιἱτ , Ι:ιιιιιεΙΙε οτόοιιπειτι;

εε 8: £ΙεεΙ:ιτ2τΙοι1 ναιιΙεΙτει δ: Γεω. τεκιιιε μι· ΙεΓάΙιτεε ΡεττΙεε

ΐι τοιιΓὶοιιτε Με ετιΓταἰιπΙτε , δε Γετει Με εε ειιε Γεἰτε ε'ειι

Ροιιττα Ρετ ΙεΓιΙἱτε εΙοιιιε εοιιίΙιιττιἰετε εΙειΙαιπ ΡειΓειιε Ιστο

.εΙκιἱιι νετικιπ: δ: ΡεπεΙειιιτ Με εειτιρε δεόειιιιΙε οιι εεε εμε

-εΙεεΙαιπείεεΙΙε εεΓτε ι1ιιεΙΗοπ σε Γεεοι: ιΙεεΙ:ιτέε , Ιε ΡΙιιε

ΡτσεΙιεἰιι Β:ήΙΙΙΓ εΙε ΜοιιΓεἱἔιιειιτ Ιε Ιἱογ (Με Μια οΙι Ιε εειε

εΓεΙιεττ:ι, ό: Ιε ΜΜΜ ςΙε ιιοιιε ΙΙογ εΙε Νειν:ιττε ιΙιι Ιἰειι

εοιπειπἰειικ ιιιΓειιεε ἔι τω: ιιιιε εΙΙε ΓοΙτ εΙεεΙειΙτέε δι ωΙΓε

εΙ Γιο επ Ιει ιικιιπἱετε «με εΙεΠιιε εΓΙ Δε: εοιιιιοΙΙΙτοπι ευΓειτι

Με ὸεΓιΙἰτε Ι:ιτΙεΓε , δε μι· :ιεεοτιΙ ιΙε ΡαττΙε Γεω εε ειιιε ΙΙ

εοιιττιε :Ι ρι·ε]ιιιΙΙεε ἔι ειιει1ιπε -ιΙΙιεεΙΙεε 3 δε ιΙεπιοιιττει Ια

εοιπριιΙεΙοιπ δε εοιπαιΙτιτε εεε ΡτεΙετε 8εΒειπε ά'εΒΙΙΓε ειιιιΙΙτ

ΙπιΙΙΙΙΓ εΙε ΜοιιΓεϊ8ιπειιτ Ιε Ιὶογ ΓειιΙ δε Ροιιι· Ιε τσιπ.

2ο. Ιι:ειπ εΙΙ ειεεοπΙε «με ιιοι1ε Κογ ιΙε Νεινειι·ι·ε των:

Ροιιι· ιιοιιε ό: ποε ειιιιΓεε , εοιιιιτιε Ροιιτ :οικω ειιττεεεειιιΓεε

ιιιιἰ Γοιπ δ: Γετοιπ ιΙετιιετιέεε, δε ιιοίξτε εΓεΙιἱειιιΙετ Ι τεΙΤοττἰ

του: επι ΡειτΙειπειιιτι δετοιιτενοΙε ι·ιοΙΙτε ειιτειπΙοιπ Νεά με

911€ μι· εε ιιοιιε ΒιεΙοι·ιε ιιιιειιιι ρτεΙικΙΙεε πια ΓιιΙ:8ει·ε είε

ιιοιιε Με), εε Νειν:ιττε , πε ἔιΙειιτε ΡτενΙΙε8εε δ: ΙΙΙεετιει; δ:

ΓειιιΓ :ΜΙΒ Ιε ὁτοἰτ ιΙε Γοιινετε.ιοετέ ιΙιι.Κογ.

ει. Παπ εΓΙ εεεοι·ιΙέ ιιιιε τοιιτεε Ιεε εΙποΓεε δε εΙιειειιιιε

εΙ'ΙεεΙΙεεεεεοτόέεε ρ:ιτ Ιε ττειἰτεἰέ ι1ιιΕ ΓιιΓΙ Με ἑι Μειιιτε, ιιιιἰ

ιιεΓοιπ ΠοΙιπ ΡειτΓειιτεε , πε :ιεεοπιρΙἰεε , Γετοιιτ Ρωωιω

ὰ ειεεοιπΡΙιεε επ Ια ιτιειιιιετε (με ειιιιΙΙτ ττ:ιΞιι:Ξέ εΙΙ: εοιπειιιι

δι:
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σσσΙὰτιἔ , τ:ιπιπ σο ριιΙιΙἰιιοσ σοιιιππισ στι ειρρσττ , σοοτ ΙΙ πι»

πιστα ΓοιιΠοιοσ. ο _

ω.. Ιτστο οσοι· τσοι:σε Ισε σΙισίσε σσΠιιεσιττσε δ: σΙιιισο

οσε σ°ἰςσΙΙσε τσοΙτ ΡΙοε ίστππισιοσοτ σίτ ;ισσοτσέ πιοσ ΜοοΓσἰ

Βιισοι· Ισ Κογ δ: πισω Κ” :Ισ Ν:ιν:ιττσ τσοσοσστοπιτ σο

ΓὰἰΓὰοτ Ισε ίστσιπισω σσΙΤοε σιτε ὰ τοιιτσε σΙΓΡσοίιιτΙοοε σοσε

δ: ὰ ιινοιτ Γιο· α: , δ: ο σ&ποΙέσε σΙΙοἰσοι: :ιιισ οιοοίσι€οσιιτ

Ισ Βοιὶ, τισ πισω Κογ σο Νὰνὰττσ,-ο°σο οΓστοπιε,οσ ποσοι”

:Ισε ειιιττσε οιιΙ ΈσΙ·οιιτ Ισε (στσοισω σσίΤοε σΙτε. ·° ο '.· ι

η. Ιτσοι σύ: ιισσοτσέ :ιοσ τοιιτσε Ιστττσε σοὶ @τοποσ ΨσΙτσ

Πὰ τσοστσ σ'οπισ τοποσ δ: σ'ειιιτι·σ πιο: Πιτ Ισ :τιποτε σοι

οι: Με ὰ Μειοι:σ σσοιοισ Γιο σσ Ρτσίσοι: ττειἰτπἱέΙστοοτ στο Ι:

Ισε δ: τσπισιισε ίσω σσιιΙΙσοισοτ σσσιιοτ σσιιιτ ιιωιε- ποτά Σ

Ι'οΙισΙΙΤιιοσσ ίαΙτσ Ρ:ιτ Ισ Κω· σσ Νιινο.ττσ. Ετ ΡποποσττττΙσ “
ΈΙιιιοσσΙΙστ :Ισ οσοε Κο), σσ Ντινιιπτσ σοι: ὰ σσ^οισπττἐι Ι

° τοιιττσ σΙΙίεσπισσ ιιιι'ΙΙ Ροιιτοι οοιιπισποσοτ , τω: σοοιοισ ΙΙ

τσοτσ Ισ Ρ:ι.ττΙσ σσ οιοοΙ.σΙ8οσοτ Ισ Ιἰογ δ: ποιο σσ οοοε _

στσοιστττσοι σσιιΙι: :ιιισ τοοπιίσιοπισοτ Ισ Κ” σσιιιιπστιι ὰ σσ °

ιιστέε ΙιισΙτσ σΙοσΙΙΤειπισσ ί.ιΙτσ. Ετ ΓσποΒΙσΙοΙστπισοτ δ: τιιοτοΙΙ

ποιο ΙΙογ σσ Νειντιπτσ ίστοοε τσπιστσ ::σΙΙσε σοι' Ιστοοτ ὰ 4

ίειο·σ σσ οοΙΙττσ Ρ:ιττΙσ. ι

η.. Ιτσπο πισω Κογ :Ισ Νιιν:ιτπσ σαιτ οοιιε δ: στι οσίτι·σ

-οοππι , δ: οοοε ΜσΠζι8σε σσΙΤιιε σἱτε οσοι· δ: σο οσοι ω·

Κο), οοίΙτσ 5Ιτσ , δ:σπι Ι'πιιπισ :Ισ Ιογ στο· νσι·το σο Ρονοἰτ ὰ

πισω σοοοέ , σοποποσ σώσε σίἱ σο, ιινοοε Με , στοοιΙε,δ:

σ:σοπσέ σΙιεισιιπισ Ρ:ιττΙσ οσοττσοτ σοποιοσ Ιοἱ τοοσΙισὰ·τσοΐΕ

δ: ὰσσοοιρΙἰτ σσ ιισιοι: σο ρσἱπιτ τσιιτσε Ισε ι:Ιιο(σε σσοτσοοσε °
σο σο Ρτσίσπιτ πτ.ιιττΙσ , δ: σΙιιισοοσ σ'ισσΙΙσε ρστΡστοσΙΙσποσοτ, Ι

δ: ίειοε τειιιΡσΙ , δ: ὰ οσο νσοιπ, ἔστι: , τισ ωστε» ὰ·νσπιἰι· σοτι- σ

:τσ οσοι· ιΙοσΙσσπισιοσ -σοοίσσιιισοσσ σα' α ίσο ι δ: ὰ σσ ”
·οοοε Ιζογ σσ Ν:ινιιττσ σΙ:ΙΙΒοοε πιοε Βάσω , δ: Ισε ΙιΙσοε :Ισ Ι

οσε ΙισΙτε δ: ΓοσσσίΙσιιτε. Ετ°οσοε ΜσΙΤιι8·σε σσΠΙ.ιε σΙτε

σετ νσττο σο ΡοιινοΙτ ὰ οοιιε σοοοέ , σοποιοσ σΙτ`σΠ: , ε·

οοΙΙΒοοε Ισε ΒΙσπιε σο Κογ οοίΈτσ·δΙτσ, δ: ΙσεΙ6Ισπιε :Ισ Ισε " .

·Ιισιτε δ: Γοσσσίΐσιππε. Ι)ικιιισΙ ρσνοΙσ :ιοειιισστσοπσε Ισε

σΙισίσε σσΙΤοε σΙττσε ίσο: , τοιΙττιστ, ΡειΠστ,δσ :ισσοτσστ, Ισ 'δ

σσοσοπε,σοίοΙτ. ° τ

. 1 ΜΜΜ πιο· ο στα:: :Ισ @κο Κογ το ΡτειιισσἐΑ Τακ π,

π



1.46 Μιειει.ι.·Α·πε τ!
δ» εειιΙιε σιιι εεε Ιετττεε νεττοπτ τω. 5ιτενσιι· ΓειΓοπε σιιε

>, εσπιπιε ι·ισΡττε εΙιετ ΒΙε Ισ Κογ δε Νενεττε πστιε ειιΠ:

>› πεσιιεττεε εΓετΞΡτ δε τεσιιιε Ρετ Γεε Ιετττεε , σιιε Ρσιιτ εετ

>> τεἱπεε ετισΓεε σιι'ιΙ πσιιε νσιιΙσιτ Γειτε ἐι Γσενσιτ, τισιιε νσιιΙ·

>> Γιιϊισιιεεπνογετ Ρετ δενετε πι), δε ποε μπε , ετισιιἰ πατε

ε· ειιΠισπε ΡΙειπε Ι·ιεπεε Ρστιτ ποιιε τεΡΡοττετ εε στις ιι τεστ

ε, δἰτσὶτ : δε ·τειιεε!εε Ιετττεε δε πσΙττε δἱτ 518, ποιιε ειιΓΠοτιε

Π ειιιισγέ Ρετ δενετε Ιιιγ ποε επιεεδε ΓεειιΙιτ Ιε Πεκ δ'Ατιιεπε

ε) πσίττε εσιιίἱιι :μπε ιιι=ι=ιεοιτ δε ()τιετιιγ ,δε-ι Βοειεετ δε

ε, πατερα επενεΗετε δε εσπΓειΙΙετε , τεΓσιιειε ε'ετι Γοπτ`ετ

τ, πειτε τετσιιτιιεε Ρετδενετε ποιιε : δε ειιίΠ γ Γοιιτ νεπ,ιιε δε

σε Ρετ· πσΓττε δι: Με (Ξειιεπειε ΠεΙστ δε Βοιτειε 00111”,

εε πι1ε_διετειιιετε·, σει τιστιε σπτ Γειτ εεττεἰτιεε τεσιιεττεε τεστ:

ε, Για ετιετιιεε Γετιττει σιιε πσίττε διτ Με δεπτειιδε ενσιτ Ρσιιτ

ε, νεπισδενετε πστιε ΓιιτείΙἱετε δε τεττεε δε δεΙιντεπεε δε

ε, σδετιἱετε. Ιιιγ Γετε, εστπτπε Γιιτ ΡΙιιΠειιτε ειιττεε ειισΓεε : ΙεΓ

τι, στιε1.ιεε τεσιιείτεε πστιε ενσπε Γεὶτ Με επ Ιε ΡτεΓεπεε δε

ει, τιοΓδιτε εστιίι.ιιε , δε εσπΓεἰΠετε , δε δε ποε ειιττεε μπε δε

τ, πσίττε εστιΓεΞΙ τ τισιιε εσπΙιεπτ ἐι Ρ!ειιιτ δεε Γεπε , Ισγειιτει,

>> .δε διΙισεπεεε δε ποε εΙπετε δε ετπεε εσιιίἱπε Ιε (]οπτε δε

τι, Ρσπτἱειι (]σππεΓτεοΙε δε Ετειιεε , δε Ιε Βιιε δ'Αττιεπεε δεΓΓιιε

ε, διτ , ιεετιιιε ετινογσπε ΡτεΓεπτετιιεπτ Ρετ δενει·ε πσίττε δἰτ

>> ΗΙε τ δε ε ειπε δευτ επΓετπιεΙε , δε ετιεειιπ Ρετ Γσγ , ενσπε

σ δωσε, δεδοππσπε Ρετ εεε ΡτεΓεπτεε Ιετττεε,ΡΙεπιτ Ρσνσιτ,

Φ· ειιέτστιτέ, δετπεπδεττιεπτ εΓΡεεΞεδ δε ττειττιετ,δε εεεστδετ στι

ε, πσιτι δε πσιιε δε Ρσιιτ πσιιε ενεε πσίττεδιτ Πε Γιιτ Ιεε Γειιτετει

>ι δε ειιττεε τεσιιεΠ:εε δεΓΓιιε διττεε, τεστ Γιιτ εΠἱεττε δε τεττε,

ε, δε δε δεΙἰντειιεε δε δεπιετε, δε Γιιτ τσιιτεε δεστεε, δεειιττεε

>ε ειισΓεε σιτε τισιιε Ροιιττιστιε δειπεπδετ, οιι Ιιιἰ ε ΠΟΠ8 : τεστ

τ· ε εειιΓε δε τισε_Ρι:εδεεεΙΓειιτε εστπττιε ειιττεπιεπτ,δε Γιιτ τσιπ

>> δεσετε , δεΓεστε , δε διΓΤεπτισπε, σιπ__Ρσιιττσιεπτ ενσιι· είτε

υ επτι:ε Με δεπσιιε δε τσιιτ Ιε τετπΡε ΡεΓΓε ιιιΓσιιεε ειιτσιιτδιιγ

>> δε Γείτε δεε!ετετισσ Γιιτ Ιεε εττιεΙεε δα ττεἱττἰέ σιιἰ πιτ Γειτ

>· ε Μετιτε επττει ποε Βετο δε πσΙττεδττωε , δε Γιιτ Ιεε ειιττετ

ε, στα; πσίτι;ε @τι Η1ε ιισιιε ε εΡτεΓειιτ ετινσγει,ειιιίι εσπιπιε

τ, πσΓδιτε εσιιΠπε, δε επεςιιπ δ'ειιικ νεττοιιτ σιτε Με Γετε, δε

ε> δε Ρτοπιετττε δε ιιιτετ επ Γεπιε δε πσιιε σιτε πσιιετεπδτοπε

ν δε εεεσπιΡΙιτσιιτ τοιιτ εε,σιι'ιΙε ·_ειιττιπτ ττεἰττἰε δε εεεστδέ .

 



μ υ ΕΡΙδΤΟ1.ΑΚΟΜ.- Π”

εδωσε δε Ρ:σιπιε οσ πωσ δε πσσε&δε ποε·οΜΈὶεδς Γεω

πιε1Βετ εΡε, δ: δε σιτε επ τσιιτε αιιτ:εειεΙιοΓεε τσιιεΙιαπτ δε· ,,

αΡΡα::επαπτ ἐι εείτε :πατἰε:ε τοστ εεσιιε ποια ιπδιπεε Γε-= ,,

:ἰοπε Γε Ρ:εΓεπε γ εΓΗοπε επ Ρε:Γσππε. Ε: ποιιε Ρ:οιπετ- ,,

τ:οπε επ οοπιιε το), ενώ: Γε:πιε , εΠ:ασΙε , δε αστεαΜε τοστ ,,

εε σιιε ποΓδιτε εοιιίἰπε οσ Ι'ιιτι δεσ:: εισαι: δωσε ,- εε-,,

εο:δέ 3 οδτ:ογέ-5 δε Ρεοπιιε εε εποΓεε δεΓΤσε δἰτεε , δε Ιεε ,,

εοπΓε:πιεεοπε'Ρατ πσε1ετττεε. Ετι τεΓπιοιπε δε εε ποσε ,,

ανοπε Μ: :πετττε πσίττε ΓεεΙ δ εεε Ιετττεει Ποπιιε ασ ,,

Ι.οσν:ε Ιεε Ρα:ἰε Ιε ΡεπσΙτἰέιτιε ῇοστ δ'Αοσδ·-!”απ δε σταεε ,,

τσι! εεε εν.·- Ετ Γοπ: Ιεε Ιετ::εε δε ΡονσΓ: δεΓΓσε @τα ,,

ΓεεΠεεε δσ· επεσε! ΓεεΙ δε: ΒογιπσΡττε δια:: ΑΜΒ ΓΙΒιιιέ·Ραι·»

1ε δε? επ·Γοπ εσπΓεἱΙ·Υνο. · Ετ-πσιιε Κογ δε Νιινατεε @σε ,,

ποιιε δε επ ποίτ:ε πωσ, δε ποσε ΜεΙΤαΙσεε δώσε δὲ: Ροσει

Ιε Ιζογ πρΠ:ε διτε δε επ Γοπ ποιπ Ρα: νεττσ δσ Με»

δεΙΤσε διτ. Επ τεΓτποἰπιζ δε τοστεε Ιεε ετισΓεε δε επαεσιτε'

δεΓΤσε δἰττεε τ:αἰττἱέεε5 Ρ:οιπίΓεε › αεεο:δόδε , ιστό” επ Ια

:παπιετε σιιε δεΙΤσε εΠ: δι: δ Ρε:ΡετσεΙ Γε:ιπετέ' , :πιεσε Επι·

ιπεττ:ε ποε ΓεασΙιτ δ εεε Ρ:εΓεπτεε Ιετττεε δσσΒΙεεε: Ποπ-ιιέ` .

δ: ναΙο:ἔπεε Ιε :ο ιοιιτ δε δεΡτειιιστε :απ δε 8::ιεε ιιιιΙ

(ΕΟ εν.

  

:σετ πιεσε ου σοι: ιιεΗΑΝ

Αδι·ε ασε δ. ΜοπΓεἰ στο: Ιε Οσο δε ονοἱ:
ι.,ξ__ ο

ο τ:αιττε:, Ραειί·ιει· δε τταπΓῖ8ε:Δ ανεεσσεε Ιε

Ι Κογ δ”Απε!ετε::ε.

Ειι.ιιι Ρα: Ια σταεε δε Βιεσ Κο), δε Ρ:απεεε δ ποΓι;ι·ε επ-ι;;9.

τ:εεἔεπε: αιπΓπέ ΗΙε ςΞΗτιιω.ξε Ι)σε Νο::παπδὶε δε

ΒαΙΡπιπ δε νἱετιπε ΓαΙστ δε δδεθ:ισπ.α δώσετε σσε εε:ταἱπε τταΓττιέ' δε Ραστ δε αεεο:δσΞε είπε

ΡοιιτΡα:Ιδ χω: επτ:εαιιεσπεδε ποΓτ:ε Ραττιε δε δε Ια Με

Με; δε. ασττεε δε δα Ραττιε διιΡ:Ξπεε δε θαΙεε°αἰπίπέ 5Ιε-διι
·Κογ δ"ΑπσΙετε:τε,ειε ποπιιδε 'Ι°ιιπ δε Ι°αστι·ε οσ:Ι'ιιιμ δε

Ροστ Ι'ασττε;·δτΡοιιεΙεε αΙιεε;αδπετεπε,αιπίε δε ιεπνσεΙ11επέ
ο Τ α. ε



σε ι Με ετιισσεεφ

δ
σε 1ΐιισθΡεττιε δ: σε.Ι'εαττείατ-τσατεε εσσεεσεισιτε ,σε

,. εεσεισσε . δ: σεΒε8,εσιτι στι: είτε _σειττεσεε_ δ: (σσε εττττεβ

σσαε δ: Ιεσιτ Ρισγ σ°ΑσισΙετεττε , δ: Ιεε τσγειττττεε σε Ιιτεσεε

δτ σ'ΑσσΙετεττε. Νσαε εοσσεσε σε ωστε ίεσε , ΙσγειτΙτέ,

δ: σιίετετισσ, νσαε σοσιτσσε δ: εσττττσεττοσε Ρετ Ιε τεσεατ

. σε εεε ΡτεΙεστεε Ιετττεε ειτέΙστιτέ δ: _ΡΙεισ Ρστσιτ σε εσεεε

Ρτετδ: εΡΡτσΡτιετ εσ ττοτσ σε σσαε τσατεε ΙεεεΙτσίεεδ: στ.

σιτΙιετεε.ττειττιόεε , εεεστσέεε, Ρεεισέετ, δ: ττεσιισιόεε εσ.

ι εεΙΙε Ρεττιε Ρετ τσεσιετε δ: Εοττττε σιτε εσστΡτισε είτ σα (επι

ε!» Ι36Ορ

ιτίσιτε ττειττιει δ: εεεσττ , δ: σε εοσίεστιτ· εττΡτείιετττειττ επ

ιεεαΙττ τ σε Ρτεσστε δ: εεεστσετ ττενεε ειτε: Ιεσιτ τττω,.

δ: Ιεεειτττεε5 σεΙΤιτε σοστστεε, Ιειττ εΙιει , εισεσε , εσιτετεσε,

δ: Ρσιττ τοιιτε σσε ττττετεττ_, εΙιεε, εισεσε , δ: εσΙτετεσε, σ·

τιεττσε σσε Ιτσσ νσαε ΓετσΒΙετε σε ιιττετ ιείσιε ττε.ιττιεε δ:

τι:ενεε, άσε σοττσετ τσιττειτττε (ετετττεστ ΙσιΠΡΙε εττ σσΙΙτε

στεισ,δ: σε τω:: τσατεε ειτττεε εΙτσίεε ττεεεΙΙειτεεεσ ιεεΙΙε

Ρεττιε, εστσσιεσ σιτε ΡΙιτε,είρεειεΙ τσεσσετσεστ :σ ίετσιτ

τεσιτιε : δ:Ρτστσεττοσε ενοσ· Εεττσε δ: εστεειτΙε τοστ εεσιιι.

Γεω εεεστσέ , Ρεειιιέ , ττεσίισιέ , δ: ιατέ Ρετ νσιτε δ: " Ρετ νοε

σεΡιττει εσ εεΙΙε Ρεττιε εττ ποστ σε σσαε , ίσιτΙτε Ι'σιτΙισε

τισσ σε τσαε σσε ειστε, δ: Γιτιστιταετ ασ σα ΡΙιτΙιετ.ττε εαττεε

δ: τεστ εστστσε νοιτε ΡΙειτε εσ Ιιειτ σε νσιτε Ρσατ Ωστε εε

εστσΡΙιτ τσιττεε ιτε εΙτσίεε σενεστ σιττεε. Εστείισσισσεσεε

σείσαεΙΙεε εΙτσίεε σσαε ενσσε σε ίειτε εεΙΙ:εε σσε Ιετττεε

Ρετεστεε. ΡΠοσστι ίσιτΙτε σσίττε ΓεεΙ Ρτινέ Ιε Ρτετσιετ ισα:
σ'ΑντιΙ σε σε Ιστεεε τσιΙ εεει.τττ. δ

τετεετεττετττεττετιτττετ

Ι. Ε ΤΤΚ ΣΒ ΠΕ ΜΟΝ5ΕΙΟΝΕΠΚ Ι.Ε Πυθ

Ιδετ ττενεε σσσσέεε δ: ετ:εστσέεε ενεεσιτεε ιτε σεττε

σα ΒΟΥ σ>ΑσσΙετετι·ε.· '

' .Δσι.Ε8 εισίιτέ τιΙε σα Κο): σε Ι:τεσεε , τσέεστ Ιε

τσγειττσε , Ι)ιτε σε Νοτστεσσιε δ:_ΠεΙΡΙτιττ σε νιεσσε,

τ τοιτε εειτΙττ σαι εεε Ρτείεστεε Ιετττεε νεττσστ Ματ. $ςε

νοιτ ίειισσε σιτε εοστστε ειστε σσε ετσι:: δ: ιεεαΙτ: Ιεε :Πειτε
. ι . - ο

. τ

-- £



ΕΡΙ$ΤΟΙ.ΑΚΠΜ. Μ.:

σε Βε::υν:Ι: , ποστ:: ΟΙ::πεεΙΞε: ΜοπΓειρπευ: Πεμ:: ε:

"σε Μοι::·ικο::ευε: ,Μοπίε:8πευ:1ε::Απ σε Μι:ι»ιο:ε,

σΙ:ΒουεΙ:μυ: Μει:είεΙ:ειΙ σε Ι:::.πεε,δ:Μοπίεπεπευ: Οι:: Α Μ·

πι: ε.: Του:: ΙΙ:ε σε ννΙπ:::ν , Μοπίειρ::ευ: Ρ::ου:..

σε Κενεπι:ι.,Μοπίειέπευ:διπσυ ο:: Βυε:: (ΙΙ:ενειΙΙε::,

ι::ειΙΙΙ:εΕ:·ι·1ει:υε οι: Ρ.::::,δ: Ρ:ει:::ε οι: ε.: Οκ.:

. ` ειτε' πο: (ΙσπίειΙΙε:: , δ: εια:εε:1υε: ευΙ:: ρΙυΙΙευ:: ::υ::ε:

εΙ:εν:ιΙΙε:: εΙε:: δ: Βρε: σε ποΙΙ::ε εοπίειΙ πο: ρ:οευ:ευ::

δ: :πεΙΤ::ζε: είρεε:ειυΙ:: ὰ εε Ωστε σε μ: νου: Μοπίεπεπευ:

δ: ρου: που: Βοππε μ:: , ειεεο:σ , δ: Ι)οππε: ::ενε: δ: Ιον::υΙ::

σ'υπε μ:: : Ε: Μοι:ίε:8πει:: Ι:εσ::ι:υι.τ σε θοι:ει-:Απ,

Β.:ι:::-ιει.επ: σε Βυ:ου.:::ιευι: , Ησαυ:: σε ΗΜ.:

ι: .ιι π : εεε, Μι ει:: οι: 5°:ΑΡ:.Εε:ΙΟΝ , Ρ::ει-:ι:ι:·: ε.:

ν.:::::ε , δ: Νο ε ι. Ι.οι: ε υ ο , (:Ι:εν::Ιίε:: ρ:οευ:ευ:: δ:

δ::πεΙΤο.8ε: είρεευιυΙ:: σε Μοπίειει:ευ: Εσυν Α ε: Η: :υ::ΙΙ:έ

συ :ΟΥ σ'Αι:ΒΙε:ε::ε ὰ εε εΓρεευ:Ι.ειπει:: εΙΙ:ιοΙΙ: , δ: ενω:

ίε:πΙ›ΙερΙε ρονοι:, δ: ενεεσυε: ευΙ::_ ρΙυΠευ:: ειυ::ε: :πενε

σε:: εΙε:: δ: Βρε: συ εοπίεΙΙ συσΙ: Ιων σ'Απ:.:Ιε:ε::ε σ'ειυ::ε

ρ::::. 5υ: του: Ι:: σ:ίεο:: δ: ::::ΙεΙε: ρου: ΙείσυεΙ:: εΙ:οιεπ:

ευε::ε: συ: Ιω:: :ε:πρ: οι:: συ:έ επ::ε Ιε: σευ:: :ον: Ιευ:

:ον:υπ:ε: σεΙΤυ:σι:: δ: που: Ι:: :ιΙΙιεε , ευσ.:::: , δ: σου: σ'υπε

μα, δ:σ'ὰυ::ε, ε:: εί:έ :::Ι:::έ Ι:οπ::ε μἰ›: δ: ::εεο:σό Πωσ ὰ

:ου::ου: ω:: ει:: ρΙ:ΙΙΙ: σε Ι)ἰευ εοπ:ε::::π: ρΙυΙΙευ:: ετ::

εΙε: Ιεί::υεΙ: πε ρενε::: :Με εί::ε εεεοπ:ρΙΙ: ει: :πεί :επ::ρ::

δ: ρου: εε εοπνΙεπ: :με εερεπσο.::: Βοπ:ιε: ::ἰενε: δ: ΙογὰυΙ::

Ισ:: ρ:Ιπίε:,:ιεεο:σέε:, τε::υε: , δ: δωσε:: σ'υπε μ:: δ: σου

::ε: πω: σε Ιευ:: :ονειυ:πε: :με σεΙ:ο:: Ιευ:: :ονειυπ:ε:.

Νου: ρου: Ι:οππευ: δ: :ενε:επεε σε ποΓ::ε 5::π: Ρε:ε Ιε

Ρο.ρε , συΙ ρου: εε ε: :Μονό σενε:: που: (ε: εΙρεεΙ::υΙ::

:::είΙΞι€ε: , ε ε:: ὰΙΤ:νοἰ: Μο::ΙΙευ: Ι'ΑΙ:Βό σε ()Ιυε::ν , Μο::

ε Πω: Ηυευε: σε θε::ενε,δ:Ιε :::::ΙΙΙ:ε σε Ιζο:σ:ε σε: ::ε:ε:

Ρ:είεΙ:ευ:: , :πω (υ: εε που: σο: :ε:1υ:: ε: 8:ειπ: :::ΙΙ::π:εε

οι: που: σε Μοπίε:ευευΕ δ: σε π Νου: , ρου: Ιυἰδ: ρου:

::ου:-, δ: ρου: (ε: ΓυΒ€ἱε:: σε: , :Ισε:π: δ: ::::ι:, δ: ρου:
Ι ε Ιε: ποί::ε:, που: οέ::ονέ δ: αεεο:σε , οέΙ:ονοι:: δ: εεεο:

σου: ::υσι: Ρεον σ'Απ8Ιε:ε::ε , ὰ ίε: ΓυΙ:μέ:,:ΙΙιε2,::σιπ:,

δ: :::π:: Βο::πε: ::ενε: δ: ΙογυυΙ:: , συ μπε σε εε: Ιε:::ε:

:υςεΙυε: :υ :ου: σε Ι:: δω:: Μι::Ι:εΙ ρ:οεΙ:::::: νεπ:::: ε· δ: σ Κέ:



πιο ΜΙ5ΟΕΊ.Ι.ΑΝΕΙΙ ·

ΙιιιῇσιιπῇυΓιιυεεἑι δ. ΜιεΙιεΙσυι ΓεπεΙ'πιπισιιΙ εεει.πεΙ. δετου:

Ιε ισυι· σε Ι:ισιτε ΓεΓΙ:ε ιιιΓσυεε ευ ΓοΙειΙ εσιπεΙιιέ; δε ιιεεοπσσω,

νσυΙσσε3δε σδιπογσω σε πωπω σε σισσΓεἱεσειιτ δε σε σσιιε

δε Ρσιιτ τουε Ιω σεΙΙΙιεσΙε σ'υσε μια, συε Ιεεσὶιεε επενεε

ΓοΙεσι τεπιιιεε δε 8:ιπσέεε, δε Ιω Ρποπσειπσσε σε Ιισπισε Γσγ,

Γεω ίι·:ιυσε δε Γεω ισιιΙ ειι8Ισ σε σσιω σενιισε σιε εειιΙτ δε

Ωστε πωσ· Γετισεπσεστ μι· εσυ: Ιε πιονσιπ σε ΜοσΓεΙ

Βιιειιπδε Ιε σοίππε : μεση, ΙεΓσυεΙε τουε Ιω ΓυΙι8ἱέε σ,ιισε
επεσε δε σ'ειυτπε , δε σε ΙΙυσ πσγσυπσε δε σε Ι'ειιιτπε

Ρουτπσσε ΓπειιιεΙιεπσεσι Γεω εοσεπεσιε ιιΙΙεπ δε νεσΙι· μια

ΙιΙεισεσι:εσε Ι'ιιιι πογσυπσε επι Ι'πιυτπε , δε ισσπεΙιεισε σπιτ

εΙιεισσετ,δε Ωστε :οσε εοσεπσ.&ε σε Βοσσε Γογ Γεω ΙιΙπιίισε

δε Γεω περτσεΙιε που: επι Ισ ππιο.σΙεπε εμε Ι'εσ μια , δε Γου

ΙσΙε Γειἰπε εσ πειιιρε σε Ιισσιιε δε Γεπιπιε μιά , δε εμε Γε

οσεσυεε Βιιετπε σ'ειπιπ είπε εστπε ΙεΓσιτε Ιζογε,πιουε, δε Ιω

πσγειιιισεε. Ε: σε πισιιππσσε δε σε σενποσε ΙεΓσιτε Ιζογε οιι

1βΙΙΙ.”διΙΙΙΒΒΙ8Ζ , ιιΙΙιει , συ εΙσεισε , σιιι·εισι ΙεΓσΙτεε επενεε

πιπ·ειισπε , ου επσΙ:Ιεπ , εΓεΙκιΙΙεπ, συ ειυττεπσεσε σεειιΡει·) οιι

εσιιιεΓεΙιἰεπ επι συεΙειιιε ισπισιεπε συευσε νΙΙΙε, εΙιειΓΙεΙ,
ΓοπτετεΠε , συ ειυτπε ΙΙειι : ππισἱε εεΙΤεπσσε τουεεε Ιω τοσε- Ι

Πω, ΡΙΙΙεπΙω , πιπΙΓεε σε ΡεπΓοσσεε , πιπΓυπεε , πεινιίΓειπιεσε,

Ρι·ΙΓεε,-πεπιππΙΤειΙΙΙεε, πσετσιπεε δε εσσππερπιΓεε , δε τσιιε ειιιππ:εε

πσ:ιΙεσεεε μι· :ειπε δε σει· πσεπ. Ε: Γε ειυειισε εΙιοΓε είΙσιε

Γειιιε ου απεισπιτέε σε Ισ ΡειππΙε σε ΜοπιΓεΙΒσειιι·, συ σε Ισ

πιοΓτι·ε , συ σ”συειισ , οιι μι: ιιιιειισ συ Ρονσπι· ΜοσΓειεσευι·

ου συ ιιοΙΙπε εοσιι·ε εε :με σειΤσε είε σΙτ, συ εσστπε ΙεΓσΞ

εεε επενεε ε ΜοσΓεΙἔσειιπ δε πισω Ισ Γειτοσε πεποέπει· δε πσει:επε

ειι ρπεσιιεπ δε σειι εΙΙ:ιτ Γεω σείΙειγ ΙὶποΓε εοσισιε σουε δε

πιω σειιυτεσ επι Γεπσστ πεειυΙε δε Γει·σω πεσσπε , τείισΙιΙΙι· σε

συι Γετσιπ τω π πιπἱσε , π:ινΙε , συ Ριιιιε , συ Ι'εΙΙΙσιειεΙσπι

σ'ιεεΙΙω εΙισίω , ΙΙ εΙΙεε σ°εΓΙοἰεσε επσυνεεει δεσουπ ευευσε

σεε Γεω συ :ιεεεσπεε σεΙΤιιε σιτε, Γε ειιιειιω γ εισνεσοιεπιε οιι

ΓειιτείΙσπεσε,σε Γει·σπειιτ , συ ιιοιιι·ποΙεστ είπω σιτπεε, εσ

Γππιἰστεε ου ΙιπἰΓἱέω ΙεΓσΙεεε επενεε , σε 8ιπει:πε πιουι·εε @στο

ΓυΓειτέε, πιεσε Γεποιιι περασε δε πω συ Ρπεππιιει· δε σειι είπε:

εοιπιπσε σεΙΤιιε εΙΙ σι: , δε· Ιω πσιιΙΓειΙττειιτε εσ Γει·σσε Ριπή;

σ:ιιεσιεστ : πιο εειιΙιε ιιυἱ Γει·οστ Ιεσσι·σσε σεΓσιττεε πωπω

δε σ.υποστ @σε εειιιΓε σε Ιεισιτεε ιξεσοιιιιιεε· σε Γει·σιεπιε με



ΕΡΙ$ΤΟΕΑΧΗΜ. τ::

Ρατιἰε ία Πε ΕιιΕστατιτ σα :ινστατι: ω: ετααατια αΙισΓα αστι:τα

Ιαίδἰταε πανω, ΙαίδααΙΙαε τταναε :στα δ: Βτα·δατ δ: ΙσγαΙα

ωατι: :ατιἰτ δα Βτιτδατ:, δ: Ιαε α::ατιιτι:;τε , ασταττια δαΠιιε αδ

δι: , κρατα: δ: Ειδα κρατα: , δ: ττιατ:τα :τα στατιιτα: δ: δαα

αΙτετ: , τ·τσαε που: δαα ρτστιια::τα δα ιατατ ατι Μακ δα αστα

σα. τισίδι:ε Ετσααταατε δα ΜαΠΞιααε :ττιι::αιιτ δα Ιτιδτ:τα στα:

τι σα· τω: αΓραατα.Ιατιιατι: αδεια Ε: Ρσατ· ΡΙαε διΙτααττιττιατιτ:

Ιαε Ειδα :ατιτττδα8εττδατ,ασταττια δτ: ατα, δ: Ρσατ @τα διά:

:ατα δα :πίστα δα τσαταα ασττιΡΙεττι:αε δια ιιαανατι: σα Ρσατ

:στα ττδναιιἰτ ατι :απατα δα :ταναα, δ: Ρσατ· Ιαε ει::ατιιστετε

τ:αΡ:ιτατ·, τισαε ανστιε δαΡαται δ: ασιτιιιιἰα) δασα:στιε δ: αστα-

ατα::στιε ασιιίατνεταιιτε δαίδι::αε :τανατι Ιαδἱτ τιιστιίατετιαατ

1ατι:ιτι δα·Μτιττιατα ΜαταίαΙιετΙ δα Εττιιιαα , ττιστιίαιατιαατ

θτιαατιατ δα τω, α:στιίαιΒιιαατ Κο.σαΙ:δα ΚανατιετΙ, ταση

τ&τατιαατ 5τιααα: δα ΒΙττττα , αιστιίαιατιαιιτ Βέ8Π2.111Ε δα

θσατΠστια , ττιστιίατατιαατ (Ξατατι:ττ: δΆιι€Ια :στα αΙιανεττ

Ηατε δα ατιτιααττε δ)ααΙιτ. Ε: τιατιτιττισιτιε Ιαε διαιτα δα αερί

::ι.ττιαε σαιτ· ττιστιίαιΒιιαατε δ: Ρσιιτ τισαε δαε1Ιἱαακ δασ:ττΙ

ΙἱετΒα5 δι Ρειϊε στι Ιαε απ» ττνατιδτστι: αΙιτιοατι δ”ααΙιτ εταίαααΙε

ασια δα Ρετ Μστιίαι8τιαατ δι δα στα· ιιστιε ττιεττιδστιε δ: εστω

ττια::0ιιε στι: ααα ρταίατιταε Ια::ταε (με διΙ58αιιιττιατιτ δ: Ισμ

Ιαιιιατι: :τατια;τιατι:,δημιτδατι:, δα :πατα :αιιιτ δα Βο.τδατ τατ-°

τιιαττιατι: Ιαίδι:αε τταναε σο.: Ια :ατιι:›ε δαΠὶτε δι:, δ: Βιαατιτ

δτστ::αταδα σττίστιε τιστι ε:ιτδειτιε Ιαατε αστινατιεττιααε :μια ατι

ται:τα ατε ειρρατ:ατιο.τττ ἐι ίαἰτα ατι ταττιΡε δα τταναε τω:: αστι

ία:ντιταατε δ'τααΙΙαε. Ε: Ναί: τιιτα τιστττα ατιτατιττσιι , :μια Π:

Ιαε :μια δα ΓσΠ: δαδτ: Κογ δ'Ατι8Ια:αττα Ρτατιτιατι: ντ:τιιΙ-

Ιαε, εταταδιΠαε, τω”, ντα, αΙιτιτ , σα σ.α:τα-ατισία Ρστιτ α:

ιιαααΠι:έ δα Ιαατε νἰνταε σα δα Ιαατε αΙιανεια!κ ατι ε'ατι τω:

αστε δα τσγτιατιια δα Ετει.τιαα ατι ΑτιαΙαταττα δα @τα ατι ττισἰε,

ατα'ιΙ ατι ίσα σα τιααατι δ°ααΙιτ ταΡτιιιε σα ττΡΡτσαΙιτέ, σα ατιι-·

Ραίατιτέ , πιατα ααα Πε τια ίτιαατι: εταατιτια στττιία ,· ατίατα , σα

ααΡετττστι δα ίστ:αταΙΤα , ττινιΙΤατιιατι: δα ίαιτιτααε, σα τια:τα

τιιο.Ιατιαα , ααα δα :παιδια ροατ Ιατιτ τω:: δατατι: Ιαδι: πιστα

αυτ: ίααΙατιιατιτ. Ι:ατιι ρσαταα ααα τιιιαατιαε 8ατιιτΓσιιαδατι

Βατιε δα Εσγ δ'ΑτιαΙαταττα δαττισαττστι: Για:: :ιααιιτι ταττιΡα

ατι ειιιααιιαε ίστ:αταΙΤαε σα ατιτιΡ:α8.αΙιτ ατι Ετπιιαα σα αἰΙΙαατε

σα Κογ:τατττα δα Ετ:ττιαα , τισαε_νοαΙστιε δ: ετααστδστια σα::

` ό



πρ. ΜτεεεττΑΝΕΑ

Πε ΡιτἱΓΓεπτ Ιενετ τεΙΙεε τ:τεπΓοπε, δε επ τεΙΙε ιπετττΙετε εαπ

τπε εττΙτε Ιεε οπτ τεπιτεε δε Ιενέεετιντιπτ εεε Ιτειττεε Ραπ·

Ιειττε νΙντεε , δε 'Ραπ Ια εαπ:Ιε εΙεΓεΙὶτε επειΓΙεπιττε δε Γοττε

τεΙΤεε Γ:τ.ττε εεΙΙεε ετοΙΓττε ττιπτ εοπττπε Πε τΙετποτιττοπτ εε

πω:: δεΓΓπετΙΙτε. Ετ ειτε Πε ΡιτἱΙΤεπτ ΓττιπεΙτεπτεπτ τιεΙτεΡτετ

δε επτΡοττετ νττττΙΙΙεε, δε Ιεε ετεπτ τι Γεω· ττιΙΓοππττΙτΙε , Με

εοτπτπε Ιεε ετττττεε μπε τΙεΓόττε Ιτειιτι δε τΙεε ΡειΙε επτ,ττοπ Ιεε

εεΙτετετοπτ Γττπε Γτ:πιτΙεδεΓ:ιπε τπτιΙἱεε , πτ:πε ατε Πε πε Ρτεπ

πεπτ , πε ΡΙΙΙεπτ,πε επτΙτΙεπτ ΓοττετεΓΓεε, αι Γ:ιεεπτ :πατε :πε

πω. 5ιττ τοι:ιτεε ΙεΓειτεΙΙεε εποΓεε,δε Ιειττε εΙεΡΡεπεΙεπεεε

δε τιΡΡττττεττετπεεε πατε νατΙοπε δε τπτιπόοπε ἔτ τατε Ιεε τιτ

ΓΙ:Ιετετε ΓιτΙοΒΙετε δε Γεε.ιιΙττ εΙε ΜοπΓεἱ8πειττ δε ε!ε πατε, τε

ττιτετοπτ ταττ τιιτττεε ειτ'ΙΙε οΒείΓΤεπτ δε επτεπάεπτ ετι1ταΙΙτε

εοπΓετντττειιτε , ΙπτΙΙΙιε , εετΡἰτττἱπεε δε ειιτττεε τΙετΓοετΙΙτε , δε ὰ

Ιειττε εὶεΡιττει , δε :Ι επ:τειιπ τΙ'εττΙτε. Επ τέτποἰα; εΙε ΙττειιεΙ-ο

Ιε εΙτοΓε πατε ενοπε Γ:ιΙτ πτετττε ποΓετε ΓεεΙ :Ι εεε ΡτεΓεπτεε

Ιετττεε. Ποπιτέ ὰ (ΙΙτειτττεε Ιε ντττ Ιαιτ α: Μα, ?τα τΙε

ετετεε πτΙΙ εεε ιτε.

. ς- . τ· 'δ'· δ' · - - Γ

(ῖοτττπτετιτ Ιε Κα, Ρτοπτετ :το Κα, τΙ'ΑπεΙετεττε τεπἰτ

Ια,ττΙ ΡτἱΓοπ.

Οιτε ετ4ΑΝ Ρετ Ισ. ,επτα εΙε Πίεττ Κα, είε Ρτ:ιτιεε

Ρτοτττεττοπε εοπττπε Ια,εΙ Κα, επἱοπτ , δε τιττοπε απ:

πατε τΙετπατττοπε δε πατε τεπτΙτοπε ταττεε Ρτττε _Ια,ττΙ Ρτἰ

Γοππἱετ επι Κα, τΙ'ΑττΡΙετεττε ποΓττε εοιτΓἱπ δε ὰ Γεε πατε,

των: δε Γἰ Ιοπ8ιτεπτεπτειι'ΙΙ Ια, ΡΙττΙτα, δε ΙΙ πατε τΙεΙΙντετττ

εΙε Γοπ Ιτατ €τέ , δε ατε πατε πε Ρτιττἰτοπε @πιο ποτε εΙε

Το ΡτΙΓοπ Ρετ· :ιπειιπ επ8Ιπ , πε Ρετ ε:τττΓε τ1ιτεΙεοπατε Γειπε

ανοἰτ Γιττ εε ποτοίτε εοπ8Ιέ εΙε Ια, δε Ρετ εεε Ιετττεε : δε τε

εεε ττνεποἰτ ατε ποιτε ΓιτΓΙῖοπε ΡτΞπε Ρ:ιτ ποΓττε €τέ Ρετ απ

ατε εε Γοἰτ, δε Γιττῖὶοπε τιπτεπει , αι ειτε πατε επ Ρ:τττΙΓΓΙεπε

ποτε τπτ ΡονοΙτ τΙε ποΓΙτετΙΙτ εατΓἰπ ατ πε Γεε πατε, πατε

Ρτοτπεττοπε ΓετπΒΙεΒΙειπεπτ δε Ιιττοπε ειτε επι ΡΙιιίτοΓε απ:

πατε Ρατττοπε Ρετ πιτΙΙε να,ε ότι πτοπείε Γττπε ΓτειττΙε δειπ:τΙ

επΡΙπ πατε τεταττπετοπε επ Αττ8Ιετετι·ε ,δε τεπτΙτοπε ποΓττε

εοτΡε
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σοτΡε σο Ρτιίοο σοσἰτ πισίΙ:ι·σ σοιιΙῖο δ: σε: Ισε ΙισΙτε σο Ια

σΙτό σσ. Ι..σοστσε Ωω αιιττσ τσιιοσίτσε·σοτ ὰ οοιιε ταΙτσ.

ΕτΙΙΙσσ=σιι αιΙΙσοτε'σο'ΙΙ νοοΙστα οτσσοστ σσιπισιιττοω Ρο

ίσοοιστ ταοτ τπο'ΙΙ οοοε νσοΙστα σσ ίσο οσο ἐμέ σσΙἱντσι·.

Ετ Ρτοιοσττοοε δ: ιιιτσοε αοΙΙΙ σοι: οσιιε ο'σππιΡσττστσω , πιο

ίστσοε σοιΡσττστ σΙΓΡσοΓατισο οσ αΙσίσΙοτἰοο σο ΡαΡσ , οσ

σ'αοττσ :ιιισ σσ ίσο (οτ οσίσἰτε (στσοισοε δ: ΡτσππισΙΙσε ε τισ

τΙσοε ίστσοε , οσ Ρτοσοττοω ίαΙτσ σο ιοΒσοισοτ οι: σσΙιοτε

:οι σσοτπαιι·σ :Ισε σΙιοίσε σσναοτ σΙττσε. Ετ ο αιισιιπισ σΙισίσ

σΓτσΙτ σο: σιο σσοτπαιτσ Ρατ οσοε σο Ρ:ιτ αιιττσ, οοοε νοο

Ιοοε σίττσ τσοιιε δ: τσΡιιτσα Ροιιι· ανοΙτ σοσσοττο τσΙ ΙιΙαίοισ,

δ: τσΙ σσεΙισοοσοτ :οποποσ Βογ βιστέ σσντοΙτ δ: ΡσοττοΙτ
σοσστσ σο τσΙΙστιει · Ετ σσε σΙισίσε Ρτοοισττοοε , Ιιο·οοε,

νοοΙοοε , δ: οταιιτοοε αἱοίἱ σοππιοισ σοιΡτἱοίσε δ: σίστΙΡτσε

ίσοτ σσΙΙΙιε ,Ρο τσΙΙσ ποίιοΙστσ σιιισ σοαοσ οσιιε αιιτοοε ίαἰτ

δ: εισσστοΡΙι :σ σοσ πισω σσνοοε ίαΙτσ δ: ασσοτοΡΙιτ , ίσΙοι:ι

Ια Ιστοισ το τταΙττισ δ: α::σσττ, οσοε ίστοοε σιιιἱττσε δ: σσΙἱ

ντσι,·δ:οσοε 'σππΡοΕΙΤισοεαιΙΙστ τσιπ σσΙἱντσ ίσΙοο ΙσσΙτ

ιταΙιτισ. Ετ σσποσοττσ οσο τταἰττΙσ δ: τσοτ..δ: Ρατ τσοτ σο

ία νσττο , Η οσοιοισ πιο σίστΙΡτ δ: Ιοτέ Ροοι· Ι'οοσ ΡαττΙσ

δ: Ροοτ Ι°αοττσ.. Ετ σιιτσίποσιπισ σε: σσοοιιε ανσοε πιω

οσίτι·σ ίσσπστ ίσσΙ ὰ σσε Ρτσίσοπσε. Ποοοσ ὰ Ι.σοστσε Ισ

:πιο ισοι·.σσ _]οιπισ Ραοσσι ετασσ τοΙΙ σσοι.ιτ. ι. .

οσοοοοοοοσσἐοσοοἐἑσσσοἑοο

ιοΕΜοικε σε οσο τις στο τσοσιι·τ

Ρτσίσοε τοποσ Ισε σσοιτζΚογε τατΙΙιστσοτ Ισ' '

. τι·αιττιό Βιιιτ Ρατ Ισε στου: Ισε σώσω..

, .Β 5 'ζ

Τσπο σσ ιπισιοσ ισοτ :τοποσ _]οΙπισ στι ιιοσ τσιιτσΙΙσ

σσσαοε Ισ σΙιαΙΙσΙ αΡΡσΙΙσ Ια :στο σσ Ι..οοσπσε Ισε σσοιτ

τσγε σΙιασοπι Ροιιι· ο Ραι·οσ- τατιοστσιιτ δσ.σοοίστοιστσοτ Ραπ·

Ισοτ ίσγ σσοοέσ σσ Ι'οο ὰ Ι'αιιττσι Ισ τταιτοέ στο σο οσπο

σ'σιιΙιτ Ραπ Ισε Ρτοσιιτσιιτε σο σσΡιιτσσ σσ Ισοτε ° σσιοτ Ισε

αἱοΓοσι σσ Ραοτ δ: σ'ασσοττ Ρτσ2 σσ.()Ιιαπτι·σ5 Ισ ντιπ ισοι·

το Μ” σστοΙσπσποσοτ ΡαΙΙσ σο Ια οποιο σοϊΙ οι Ιοτέ σο·

4 ν

π·
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!τΓἀἱτε ΗΙε εἰπἴτιτι , Ρττίτπε ττιοπΓτΞ8ττειιτ Ραπτη” :Η

Έκτοτε , Με (Σοτιττε άι: Ροτιτἰτιι , ὁ: Τεω::ιτνΙΙΙτ τ ιτιτΠὶττ:

Αωωτ ίοι·ι (πω, Με (:οτιττε ά'Αιιετττο , :Με _]οΙΒτιγ 3 ότι

δο.πτειιττο , ‹ὶο 5ο1τβτοεΙιε , Μ» 5οἰ8ηειιτε τὶο Πτ:τντιΙ , τΙ'Αιι

ΒἱΒιιΥ δε ΤτὶΙ`τω ότ Ματ8ιιτΙοτε , τιιτΠἰτ‹: ]ώω έ: Βεατ

σ|14Μ|7, πιτίΠτε Μἔἱυ· έ: ΒωικτύτιωμωτίΠττ θα] Επϋωπο,

ττκΠἱτε Εισαι! .9ρἰποτπ!> ]τ·|πιπ Ε|Μπάω·) .9]»κμίω Παω»,

πιτίἱὶττ ]ώω άι· ΒοαΜικέύε, ΜΜΜ: ]ώω έ: Βἰαπἰππε,

τπαὶΡτττ: 6ιάΖΔωπιτ έ: Τπωςςιο»». Ετ ώ: το τετΙιήτωτ Ιω

άουτ Βογε Μττιιτικτιε ριιΒΠςιιτ:ε ετι:ιειω πω: τει!στΙΙτοτιε άτ

Ετ Ρειττἰε.

Ι.ΕΤΤΚΕ5 ΠΕ ΟΟΝΡΙΚΜΑΤΙΟΝ

άιι Κογ άτιάΞτ ττεὶττὶό.

]Οιωτκκετ Ότἰ ἔτατἰει Ρτωτοτιιω Κα:: Ππἰνττίἰε τοτε

Γεπτο.τε Ιττττ:τετε ἰτιίΡτέτιιτἰε ίτι!ιιττω. Νοτιιτι1 ίαεἰπαιιε ποε

νΞτὶιΙΤε ό: άττ νοττ›ο Μ νττΒυπι ἱτι ΓετΙΡτἱε Ιτ8ἰΙϊο ττειδτσ.τατιι

Ραεἰε Ειδτιιιτι δ: ΜΒἱτιιττι οέτειν:ι άΙτ ΜεΗ πωσ Ώοωἱτιἰ

τ·ιύΙΙεΐιιπο τετ ίεκε8:Πωο τιμά Βεττἰετιἰπιιτπ ΡτοΡε (Ζατ

τιοτιιιτι ἱτιτττ Ρτοτ:τιτατοττε ό: τιιιικΞοε εατἰΠἱπιἱ ρτιιιιο8τπἰτἰ

:ιοΠ:τί ().ωτοι.τ ὸιιεἰε Νοτωειιπιἰα δε ΒαΙΡΙιἰτιἱ νἱττιηεπίιε

Ρτο τιοΒἰε ό: Ρτο ΙΕ ΜΒ ποιτάτιο ιιττἰιιίςιιτ , ό: Ρτο τοπία

' ὸετειτἰε αάτι8ττπτἱΒι1ε :ιτπἰεἱε δ: Βετκ:νοΙΒ τιοίττἱε εκ αυτι

μα: , δ: ρτοοιιτατοττε ό: πιιιιεὶοε (τα όττπιτ:ιτοε ΡτἱπεἱΡἰε

ννο.ΙΠα ρτἱωο8ττιἰτἱ ττεἰεΑπ8Ιἰ2 τοπίο.ηειιίτιοΙ τιοίττἰ τιοτιιἱ

τιἰΒιιε ιιττΙιιίτ1ικ , δε Ρτο ἰρίὶε τοηττάετωε ετὸτιεττετιτἰΒιιε,

ειττιἰεἱε, 8τ ΒτπενοΙὶε Με εκ σ.Ιτετ.ι. @Μπι ΠτΙιιίόοπι ττειδτ2.·

τσιπ δε οττιπἰε 8: ΠτιειιΙα ἰτι τΙΙο τοτττετιτα και ,- :καρτα

ΜΒττπικ δ: 8το.τε, ι:ειτ1ιιο νοΙιτωιιε , ειρρτοΒειωιιε, ττιτίθαι

ωι.πεσ δ: τττιοττ Ρταίετιτἰιιιτι :οτιθτωαπαιτε, ό: Ι·ιειΒτττ νοΙιτ

πιω τειιπαπι δ: το.Ιεττι ΡττΡτττιἱ τοΒοτἰε ἱἱεττιἰτειττω , :το Η Π:

ΡτοΡτὶι ρατίοτιει @Πω ττειέτατιιω ίεεἰίἴοτιιιιε τ ἱΡΓτιιπ Ρτο

ιπἰττἰττωε ὶπ ιιπἰνετίἱε δττὶιπἔιιΙἱε (Με :ιττἰειιΙὶε :οποτε , τοπι

ΡΙετε, ά ἰπ ρττΡετιιιιιιι οΒίετν:ιττ , τ πΕΙιΞΙτιωττιωπι Π: τοπ

ττετἰιιπ1 Ωώὶιιτἱ , νο! τιτττπτατιιτ1 Ρομποτ ντΙ Ρετ ΜΜΜ φτο

σ'
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νΙΙ:ιιοδο. Ι)α:ιι:ιι Ια αΙνΙ:α:α Ι.ουδουαιιΙΙ Ι-υΒ ΠεΙΙΙουοΙΙ:ο

` ία::α:ο και: δΙα ιιιαιιΙΙ: 1υιιιΙ αιιυο Ποι:ιΙ:ιΙ υιΙΙΙαίΙ::ιο
::α:αιι:αΙΙιτιο ίαι:α8αΙΙιιιο. Ι Ι ο

ααα::α::α::Θεα-:ΜααΜΜααα

ι. ε: τι: ε: :Αι:ΑΝ: Μ:Ντέιο:::
δυ α:: δ:: Ια ΚοαΙΙαΙΙα. - Ι ° °·"

- Ειιιιυ ρα: Ια ει·α::α δα Ι)Ιαυ Κον δα Γ:αιιαα. Α του:

ααυΙι: δια α:: Ιαα:α: να::ου: 5αΙυι:. 5ανοΙ: Μίρα: :μια

που: ειναι: ναυ υηα: Ιαα:α: ΙααΙΙέα:·νίουΙ:: Ια α:: :Ια πο:

αι:ια: Ια ΜαΙ:α, Ια: ΕΙ::Ιιανίυ: , οοιιίαΙΙΙα:: δ: Ρα:: δα Ια

νΙΙΙα δ: ::ουα::ιυ:ια δα Ια Ρ:οαΙιαΙΙ::'αου:α:ια:ι: Ια ίο:πια :μι

:'αιιίυΙ:. Α Του: ααυΙ:: :μι αα: Ια:::α: να::ου: Ζωη: Βπ:#::

ΜαΙ:α , Ια: ΕΓαΙιανἱ:ι: , (ζο:ιίαΙΙΙα:: δ: Ρα:: δα Ια νΙΙΙα δ:

αο:ιιιιιιι:ια δα Ια ΙὶοαΙιαΙΙα ΓαΙυ: δ: δ:Ια:Ε:Ιου. (ῖοπιιιια Ια

Κο): :ιοΙΙ:α 8ι:αυοιι: αἱ: α:ινογέ ία: Ιαα:α: αΙοία: δαΙἔ

:ιυαΙΙα: Ια :α:ιαυ: :'αιιίιιΙ:. Π:: ρα:: Ια Κον. ΜαΙαυ:, δ:

ΕίαΙιανΙ:ι: δα Ια Ρ:οαΙιαΙΙα , Νου: ανο:ι: αα::αΙ:ι ::αΙ::Ι:έ :Ια

ρα:: δ: δ'αααο:: αυ Κο): δ'ΑυεΙα:α::α :ιοΓ::α αουΙΙιι, αυ:ιιιαΙ

που: ίο::ι::ια: αο:ιία:ι:Ι: ρα: Ια αουἴαἱΙ δα ρΙυίΙαυ:: Ρ:αΙα::,
Βια , (:οιι:α:, Βα:ου:, Ιτιοιιιια: νιΙ.Ια: , δ:Ιαυ::α: (;:αιι: δ:

$αΒα: δα ιιοΙΙ::α :οναυ::ια ρου: Ια ρ:ουΙΙἰ: :οιυ::ιυ:ι , δ:

ρου: αΪαΙιανα: Ια: 8:α:ι: ::ιαυΙι: δ: Ι:ιαοιινα:ιΙα:ι: :1υΙ :'αιιίυι-

νοΙα:ι: , Η αοιυ::ια νου: :ιπαί::ια: Ια ίςαναι. Ε: ρου: :α :ιυ'ΙΙ

:ουαΙιοΙ: νου: δ: ΙαδΙ:α νΙΙΙα δα Ια ΙζοαΙ:αΙΙα ,ιιου: ατι νου

Ιο:ι: ρα:Ια: ε: νου: δ: α ααυΙ:: :μια νου: α:ινον:αα ρου: τα

δανα:: ιιου:. δ: νου: ιιιαιιδοιι: :μια :ου:α ακαιιίααἰοιι: :αί

Γα:ι: νου: ώρα: , ου α:ινοΙαα :1υααα ου ::οἰ: δα νου: δα

να:: που: ε: εδώ: αυι: αοΙ: ΓαρυιαΙιια: δα Ια $αΙιι: 1αΙια:·:

ρ:οαΙιαΙ:ιαι:ιαιι: ναιιαιι: , :ΙΜ αΙα:ι: ρονοἰ: δα νου: δ: :Ια

Ια:ΙΙ::α νΙΙΙα ρου: οἱ: ιιοΙΙ:α αιι:αιι:α δ: :α :μα που: Ιαυ::

δΙ:οτι: δ: ο:δαπα:ου:. Βοιιιι:ἔ α Ι.ο:ιδ:α: Ια να: Ιου: δα

]υΙ:ι. 1ιευιιυ. Ι:αι·:ι Πα Ρα: Ια Κον. ΜαΙι·α, 1υ:αι δ:

(:οπι::ιυιια δα Ια νΙΙΙα :Ια Ια ΚοαΙιαΙΙα πο: αΙιΙα:: δ: Βου:

α::ιΙ:, Νου: νου: ανου: αιι::α:οἱ: πια:ιδέ :1ιια αυι: ::οἰ: Γαρ

ιι:ιαΙιια: δα Ια ω:: 1αΙιαιι δα::α:ιΙα:α:υαυτ ραΙΤέ νου: αιι

να.
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νοΙΠΙαα δανατε_ποιιε ἑι (Μπα ποπ , οτι δαιιιτ , αι ααττο.Ξπ

τιοτππτα δα νοιιε δω ρΙιιε ίαεαε, ραιτ ρ2ιτΙατ ι ι:ιοιιε. Ετ

παω ίοττιτπαε ναπιιε Ια νιττ δα εαπ τποΞε δα ]ιιΙΙΙατ ,ἶ δ:

π°εινοπε ατιαοτα απ: πιιΙΙαε ποιιναΙΙαιι δα νοτια , πα ιιιιΙΙα

ταίροπΙα , δοπτ τπαιΙτ πατα αίτιιατι·αΙΙΙοπε. Ροιιτδιιον παιε

ναιτ πιτιπδοπε δατααπἰαί ρο.τ ΚΙαπειτδΙπ δΆτιιπΙανΙΙΙα "στα

απανειιιαπαιιτ ροττατιτ ααεΙαττταε :μια νοτια ατινοΙαι ποια,

αι δαιιιτ , αι ρΙιιΙΙαιιτε δα ιισιιε·τινιπατι δα πατε ταΙροπδτα

ραπ νοτια ω αα- δοτιτ παιπ Ιαπτ ρατΙατοπε τοιιαπειπτ ναιε

δα πιατα νΙΙΙα δα Ια ρτοΙΙτ αοπιιτιιιπ δα τοιιτ παπα τοντιιιιτια,

Μπι τρια παιε ριιΙΙΙΙοπε οτδατιατ δα πιατα νΙΙΙα. Ετ αα πα

Ισ.ΙΙΙΙαι απ: τοιιταε αιταιιίτιτΙοτιε Επι” εεττ πατε τινοπε ααΓτα

αποΙα ΒΙατι δ αιιατ. Ποιιπα δ πιω Ια ιιντ τι Ιοιιτ δα 1ιιΙΙ

ΙατΜιαι-τ. $τινοΙτ ΕΙΙ(οιια· ειππ δα σπαίτ :ται Ιατττω δαιΙΙιε

ττιπίατΙρταε δα τπει.πδατιιαπτ διτ ΙΙον ιιοίττα πω, παιε σ.νοπε

πετ , οτδαπέ , δα αΙΙτειπΙΙ ι ίδΙίοπε, οτδαποπε , δα αιττιπΙΙΙΙοιιε, “

τειπτ ραπ· ,πατε , αμα ραιτ τοιιτα παπα αοιπτιιιιπ πω ρτο

αιιταιιτε 8βΠαΚ2.ι1Ι1ΩδδΙΠΒΙΙ2.888 αΓρααιτιιιΙιτ. επι δ ίςο.νοΙτ

πω απατα πΙατι ειπα, ΜοπΙΙαιιτ διά/Μπαντ δ: πω απα

ντιΙΙΙατ, δΙτα Μεινε Βι‹#?·τ, δΙτα ]όπω 66.«Μετατ , ιιιτι.ΙΙΙ:τα

' 0ιιέ|Ιαπωε πω” , δα ιτι:ιΙΙΙ:τα Μπέ δ'ΑΞέπετύτιέπε Ιιοιιτ8αοΙε

δε αίαΙιανΙπε δα ΙειδΙτα αοτππιιιιια , ροτττπιτ δα ααα ρταίαπταε :

διιίτιιιαΙια απΓατιιπΙα ,ατι απ:: δαιιιτ δ'αιιΙιι, αι :πι πιαπε πατε

τιναιε δοππέ δα δοπποπε ρΙο.Ιτι ρονοΙτ δα αρρει.ταΙ"ττα ραιτ

πατε, δε οἰτ Ι'ατιτατιτα , δ: αα τρια μι: Ια Κον παπα 5Ιτα δα

τοπ ιιοπΙα αοπίαΙΙ Ιαιιτ Γατα,δΙτ δ: οτδαπέ , ΓαΙοπ Ια αοπτα

πιτ δω Ιατττω δαΙΙΙιε ττατιίαι·Ιρταε. Ετ δα το.Ιτα Για αα τσιπ

αα τρια πατε τατιοω αι Βήτα ρωτήσω δ: δαντἰοω απ πω

ρτορτααριατίοπτιαε ραιτναιι ίοιιτπίτιπτ ειπε ειττἱαΙαε-δτ ιπαπιοἰ

τω , ρατ ΠΟΙ18 πειἰΙΙἰέαε απ· αίατΙρτ ἔι ποίδΙτε ρτοαιιταιιτε. Επι

ταίιιιοἰπε·δα Ιο.ιιιιαΙΙα οποία πατε τινοπε πιτ πιατττα δε ειρ

ραπΓατ παω Ιαττταε Ια ΓααΙ δα πι (.ΐοπιιιιιιτια δα πιατα νΙΙΙα.

Ι)οπιιέ δ: τπτ Ια τιν. Ιαιτ διι ααα δ'Ααιίτ Πτι π:ιΙΙααα απ.

Ι_αίδιιαΙΙατι Ιατττατι ποιτε.:ινοπε τατατιιιαε δανατα παπι. Ετι

ταΠποἱπἔ δα πιτιιιαΙΙα αποία ποιιτ :ινοτια τα; ποΙΙτα ίααταα

ίααΙ δ ααα ρταΓατιταε. Ποτιπέ δ (Μετα Ια ιτν1τιΙαπ δα

δαρταιιιπτα Ραπ δα μια: πιΙΙ ααα τι. ·_
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ΙΙ..ΕΤΤΚΕ.8 ΙΧ] ΚΟΥ Αυ €ΟΝΤΕ ΒΙΑΚΜΙΟΝΑΦ

διιΊΙ απτο επ Ια Ιον διι Κ” δ'Αιι€Ιετεττε.

Ε Η ιι Ν μι· Ια €τ:ιεε δε Ι)ιειι Και δε Ι:ταιιεε , ὰ ιιοΓτι·ε από

δ: ίεαΙ εοιιίιτι Ιε ()οτιιτε δ°Ατιιιι8ιιαε ίαΙιιτ δ; διΙεδτιοιι.

Οοιιιτιιε μι· Ια τοπικ δε Ια Ραιιτ ιιοιινεΙΙειιιειιτ ίαιτε δε

·τέτοττιιέε αιττε ιιοιιε δτιιοΙττε ττεε-εΙιετ Ιταε Ιε ?ων δἶΑιι

ΒΙετατε , τιοιιε Ιαν αΙοιιε οέττονέ , ρτοπιιε , δε αεεοτδέ οτι:

ιιοιιε ΙΙ εεΙΤετοιιε, ΙιαἰΙΙετοιιε,δτ ττα.ιιΐροττετοιιε ροιιι· Ιιιἰ, δε

μια· ία Ιιοιι·ε Ια Ιιοιιιιιια8εε δ: ίεαιιΙτει , Ιιεεατιεεε δε

οΙιειΠαιιεεε ατε νοιιε ιιοιιε δενει , οτι εΙδιιεΙε νοιια ω”

τειιιι τω· δενετε ιιοιιε ροιιτ εαιιίε δε τοιιτ εε τιιιε νοτια ανα,

δε ταιεα δεδαιιε Ια πιατα δει τει·τεε , Ιιειιιτ , δ: μια δικ

ιιοιι8 Ιαν δενοιιε ΒαΙΙΙΙει·, δεΙΙντα, δι δεΙαΙΙΙΙετ. Ετ δείδιτε

Ιιοτιιτιιαιδεε, ίεαιιΙτε2, ΙΙΒεαιιεεε, δ: οΙοειδαιιεεε νοτια αύτ

τετοιιε δε αΙαίοΙδτοιι5 ΡαρετιιεΙΙειιιειιτ ; δ: αι δενειιδτει

Ιιοιιιιιιε ΙΙ8ε, τεαΙ, δ: δωσω ὰ ιιοΙΙ:τε δι: ίτει:ε δτ ὰ ία

ΙιοΙτε. Νοτια νοτια ταιίοτιε ίςανοιτ Ρατεεε ιιτείειιτεε Ιετττει,

τιιιε μι· ιεεΙΙεε ιιιείτιιεε ιιοιιε ΙΙ εεΙΤοιιε , ΙιαΙΙΙΙοιιε , δε τταιιί

ροττοιιε ροιιτ Ιαν δ: Ροιιτ Γεια Ιιοιι:ε ὰ τοιιίιοιιτε Ιείδιτε Ιιοτιι

τιια58εε , ίεαιιΙτεα ι Ιἰεεαιιεεε δτ οΒειΙΓατιεεε ατε ταιτεε εινα,
οιι δικ νοτια ιιοιιε δενιει τ δ: δε`ΙεεΙΙεε νοιιι› τιιιιττοιιε ,Δ

αΙιίοΙοτιε, δ: δεΙαἰΙΪοιιε διιΙττειδεδεΙΙντέ ὰ ΡΙαἰιι. Ετ νοτια

ιιιαιιδοιιε δι ι:οιιιιιιαιιδοτιι.ι δικ ΙείδΙτα ΙιοιιιιιιαιΒεε, ίεαιιΙτει,

ΙΙΒεατιεεε δτ.οΙιεΙΙΤαιιεεε ταειει ὰ Ιιιὶ δ: ὰ ία Ιιοιτε ρου: Ια

εΙιοίεε απ: νοιιε κατ, εοιιιτιιε δι: εΙΙ: , δεδαιιε ΙείδΙτεε

πιατα δε τεττει δι ΙΙειιιτ δ: Ραϊε , απ: ιιοιιι Ιαν δενοιιε Βαδ

Ιιετ, δεΙΙντετ, δ: δτ:ΙαιΠιετ Ρατ Ια τοπικ: δε Ιαδιττε μια, δοιιτ

ΙΙ νοτια αΡΡεττα.Ρατ :ισα αυτια Ιετττεε. 5αιιτ ιιοίττε δτοιτ

ρου: Ια αιιττεε εΙιοΓειι Γε αιιειιτιεε αι ανει Ιιιιιτε δεΓδιττειι

πιατα απο: νοτια δονεα τειιιτ δε ιιοιιε , δοιιτ 'νοτια ιιοιιε

δενει ΙιοιιιιιιαιΒε, ΕεαιιΙτέ, δ: @ατακα Ειι τεΙΙιιοιιιε; δεί

διιεΙΙει εΙιοΓεε τιοι:ιε ανοτιε ω ίεεΙετ δε ιιοΙττε ίεεΤνεεδ

Ρτείειιτεε Ιετττεε. Βουτιά ὰ (Ματ Ιε :στα ιοιιτ δ'ΟδτοΙιτε

Ιω δε εταεε ιιιιΙ αν: του



Ιω Ι Μιεειιαυεα

ττἶὅἄἔβἄἄἔυἄὶβἄιδἴι:ἔἔωὅ:ιψιἄιἄἄἄαΐιἔβιἔἴιἄ

1.:: τι:: ο: αυτ: ΤΑΝ:: οι: ΚΟΥ

:Ια Ια :οιιναπαιι::α :μια Ια Και: :ΙΆτι8Ιατατ:α ΙΙ ανοΙι:

Μ:: :Ια Ια Μ:: απιαιιατ α. ΟαΙαΙε α Ιαε ατομα:: ι

:Ιέμα:ια,6: ΙιιΙ Μ:: (α: δόματα υπ πιοἰα.

ΙΞΗ.ιαι ρα: Ια δω:: :Ια Πἱαυ Ιζογ :Ια Ι:ταπ::α. Α του:

:αιιΙι: :ιυἰ ααα Ια:::αε ναττοτι: $αΙυτ. $ςανοΙ: ίαΙΓοτιαουα

ποΙΙ:α ετα: απ:: πατα Ια Κον :Ι'ΑτιεΙα:α:τα ΓαΙοτι Ια Εοτπια

:οιι:απυα οιι :ταΙ::ὶέ :Ια Ια Ραπ: ποιιναΙΙαπιαπ: Μ:: αυτ::

που: δ: Ιυν ποιιε α :απ :ου:ΙυΙτα :Ια Ι..οτι:Ι:αε πάρα: α (Ξα

Ιαἰε, δ: :μια Γ:: μια :μυ που: οτι: :οιι:ΙυΙε δ: απιαιιαα ν Ιοτιι:
ννατιυε δ: :Ιαπιου::αα μια: υπ :ποπ ου:ΙΙ: ΙΙαυ :Ια (ΙαΙαΙε α Γ::

:ΙέΡαπε ΓαΙοτι :μα Ρ:οτι·ιΙε δ: α::ο::Ιέ αΙΙοΙ: ,δ:Ροιι: :α:μιἰ:

τοπ: ποίΙ:α :ΙΙ: πατα δ: Ιαα_ ΙιοΙτα :Ιαα ΡτοπιαιΙαε δ: ασυνα

παιιααα :μυ Βήτα: που: αΙΙοΙαπτ :Ια ία Ρατ:Ια :Ια τιουε απια

παι· α (ΙαΙαΙε , δ: :Ια Ια:ΙΙ::α :Ιαπιαιιτα ΙΙ:: :ΙαΓΡατια. Ειι

:αίπιοΙτι8 :Ια Ια:ιιιαΙΙα :Ιιοία που: ανοπε Μ: πιατα: :ιοΙΙ:α

ίααΙ α ααα Ρταίαπ:αε Ια:::αε. Βουτιά α (ζαΙαΙε Ια απ:: Ιου:

:Ι'Οδ:οΙιτα Ραπ :Ια ατα:: ττιΙΙ α:: ω:

κ αα:::::::::=:α:::::::::::

Ι..ΕΤΤΚΕδ Ι)Π Κ ΟΥ

@ΠΙ Ρτοττιατ α :ΙαΙΙν:α: α πιαΙΙΙ:α ]αΙιαιι :Ια Μοιι:ίστ:
Ι Ια :από :Ια Μου:ίο:: ίαΙου Ια τ:αΙ::Ια.

Ειμαι μα: Ια ατα:: :Ια Ι)Ιαιι Κον :Ια Ι:ταπ:α. 5:ανοΙ:

·· ίαΙΓοτια α :συε Ρ:αΙαπε δ: α:ΙναπΙ: :μια ου.ρ:αΙ::Ιέ :Ια Ια Ραπ:

δ: α::ο:: Μ: Ια νι:: ίου: :Ια Μαν· :Ια::αΙπ μία? α Βτα:ΙΒιιν

μέ: :Ια (ΙΙιατ:ταε ατι:τα πουέ δ: ιιοΓ::α :τα :ΙιΙα: ί:α:α Ια

Κον :Ι'ΑτιαΙατα::α μου: πουμε δ: μου: Ιυν, δ: μου: Ιαε :ΙΙ

ΙΙ:2 , απιΙε, δ: α:ΙΙιαταπε :ΙΙυτια μα:: δ: :ΙΙαυι:α :ΙΙ :οπταιιιι

μια: αΙΡ::ΙαΙ υπ α::Ι:Ια :οτι:απατιτ :αΙΙα ίο:πια : Ιια:τι :ΙΙ
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ιααστδέ ααα :τα ΡΙαΙΙσΙΙ ααα :ατα ία σατττι δαδετιε Ι':ττι Ω

ΡτσαΙιειἰτι πρώτ ααα Ια Κσν δα Εττιτιαα ξ:: τητα δα (ΣΔω, 3,

τιιστιτἰαατ ]ωυτ δ: Μοπα|ότι απο. Ια αστιτέ δα Μστι:ίστ: αν::

:σα:αε Ιαε αρΡεττταιιτιτιααε , ατι ίε.ΙΙΙιτι: Ιισττιιιιιαα ΙΙαα :τα Κο): 3,

δα Ετ:ιτιαα , δ: δανσιτ, δ: Γατνἰααε ατι :σιτε :δε ταΙε ασττιιιτια Ι,

Ιιστι δ: ΙσνδΙ ντιΙΤαΙ ΙΙαα δώ: Βήτα δ (στι 5ατατιαατΙΙαα δ :αιτία Ι,

δα ΙαδΙτ:α αστιτέ.δ Ε: τταΙΙΙ ΙΙ ίατστΙιτ τατιδαε Ιαε εια:ταε τω:: Ι,

ταααε , ααΙ :τα ίσα: τιιΙα δα Ι:: δααΙιό δα Βτατιτττιατια ατι τ:τΙ-·),
Επι: Ιιστιιττι:ταα σα :ια::αε δανσἰτε αα'ΙΙ- αρρο.ττατιδτι. Ε: ία Ι,

ΙΙ ναιιτ διιααιια αΙισία δατιιιιιιδα: ατι :ιααιιτιε δαε Ιιατἱ:ιιααε ααἰ ΙΙ

ἔστι: δα Ιειδἰ:τα ωατι: Ιιστε δα Ρειϊε δα Βτατεἱτιαιια , Ισστιτια 'Ι

δ: Ιιτἰαίνα τ.ιΙΙΙστι Ιαν ία:: τω:: στι.: Ια Οσα: δα Ετατιαα. ΙΙ

Νσιτε Ρσατ :πίτα δ: ε.αασττιΡΙιτ δα τισΙΙτα ρατ:Ια αα ααα :ατα °,

δανστιε ία: ΓαττΙ:Ια δαΠαε δα, τααστιτισἰίΤστιε ΙααΙαν τι::ιαΙα

αΙΙτα νων , δ: ααα τισαε Ια δανσιιε :ατιἱτ , ατιτδατ δ: :καστα

ΡΙΙτ, δ: δ αα :ειδα τισαε στττστιε δα τισίΙτα Ρατ:ἱα δαδιιτιε Ια

τατιιΡε δ: τι:: Ια. τιποτα:: αστιταιιαα σαδι: :ιτ:ταΙα , σα :τα ααα

Ιαδἱτ _]αΙιτττι δα Μστιτίσττ ταιιδτει δανατε τισαε τα:: ἑτ τισαε

ΙαδΙ: τισττιιτι:ιαα , δανσιτ, δ: Ιατνιαα, δ: ατιτδτιτι: δα Ε: :κιτ

τΙα αα ατα αἱ: αστι:ατια ατι Ι'αττΙ:Ια δαΠιιε δα. Ε: ααε αΙισίαε

νοαΙστιε , σέττονστιε δ: Ραττιιατ:στιεατι Ιτστιιια τον :ατιΙτ , δ:

8:ιτδατ , δ: ατι:ατιτιατ (πιτ τιιαΙ ατιαἱτι , Γατα ττεταδα δ: Ειπε

αστι:ταδΙ:. Ε: ιατστιε ία: Ια (ῖστΡε δα ]αίαε (:ΙιτΙΙΙ ταιιἰτ,

,α.ιτδατ, Βήτα , δ: :τααστιιρΙἰτ αα ααα τ:τιτα δανστιε σε.: Ιαδἱ:

εττ:ταΙα , Ειπε Βήτα σα ναοί: πα αστι:τειιτα ατι ε.ιιαιιτια τιιιιιιἰατα.

Ε: ααα ααίσἱ: Ιαττιια δ: αΙΙ:αΙ.ιΙα ἔι τσαΙΙσατε τισαε ττνστιε ω:

τιια:ττα τισΙΙτα ΓααΙ ἔτ ααε ιιταίατι:αε Ιαττταε. Πστιιιέ Ι: (ΙειΙτιΙε

Ια τα:: ισα: δ°ΟέΙσΒτα Ι'τιιι δα ατ:ιαα τιιἰΙ ααα- :τα

ΟΟ ΜΜ ΕΝ Τ Ε. Ε ΚΟΥ ΡΙΚΟΜΕΤ Ρ:ΕΝΙ)ΚΕ

Ιαε τα::αε δαε Βιιτιιιιε , δ: δα αααΙι: ατα στι: :ααα

Ια μια δΆτιαΙαταττα.

ΕΜΗ τα: Ια ,ατααα δα Ι)Ιαα Κο): δα Ι:ττιιιαα. 5ατινοιτ

τ”ειΙΙστιε δ :σιτε ρταίατιε δ: ιιδνατιἱτ ααα σα :τια::Ιέ δα Ια μια:

δ: απο:: τα: Ια ντα. ισα: δα Μαν δαττ:αιι ΡΜ:: ἑι Βτατιατιν
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Ρτέε δε ()Ιτετττεε επττε πατε δε παττεττεε επτα· Γτετε Ιε

πο), δ'ΑπεΙετεττε Ραιτ πατε δε Ραιτ Ια, , δε Ραπ Ιεε εΙ

Πει, ετπἱε,δε εδΙιετεπε δ'ιτπε Ρεττ δε δ'ε.ιτττε, Γοτιτ εσπτεπιτε

Ρετ εΓΡεειεΙ δειτε εττἰεΙεε δοπτ Ιε τεπειττ α, εΡτέε ε'ειτΓιτιτ:

Ιτεπτ εΙτ εεεοτδέ ατε Ιεε τεττεε δεε πεπτιτε δε εδΙτετεπε δε

Ι'ιτπε Ρεττιε δε δε Ι'ειιττε ε δε ειιΓίὶ δεε εδΙΙΓεε δε Ι'ιττι τα,ειι
πτε δε δε Ιδετιττε; δε ειτε ταιε τ:εττΙτε απ Γοπτ δεεΙιετἰτεε οιτ

δε" δε Ιειιτε τεττεε οιτ Ιιετττε8εε , αι εΙιετεΙεε δδεττειτπε

επΠατ , τεΙΙΙε αι τεδενεπεε , οιτ ειτττετιιιεπε ενα επΞιτεΙειιτε τπεπΙετε ειτε εε Γατ Ροιττ εετιΓε δε εεΙζετε 8ιτεττε

Γαεπτ τεΓΗτιιεετ ειιττετεπτεπτεπ τπεΠτιε Ιε δτατ δε ΡαΙεΓ

Ποπ ατε Πε ειττεπτ δενειιτ Ιε ειιεττε εοιππιεπετέε , δε απ:

ταττεε πτειιἱετεε δε ΓοτίεΙδιττεε, ετεΓΡεε , δε πιεΓΡτΙΓοπε, τεΙ·ε

Ρετ ειδε αι ειτειτπ δ'ειτΙττ επ τπα,επ τεπτΡε Γαεπτ διι τοιττ·

Ρετδοιτπεε. Ετ ειτε Ιεε εΙιοΓεε Γαεπτ Γεττεε επ Ρ1ττιτσιτ ατε

Και Ραιττε Ιτοππεπτεπτ , δε επ ΡΙιιΓτετδ δεδεπε ττπ επ Ρτατ

εΙτεΙπ εΡτέε εε ατε Ιε Κα, Γετε. Ρετττ δε δ.εΙ..·ιτε: ετεεεΡτέ εε

ατι είε δι: δειτε ΓεττἰεΙε δε (]εΙεΙε, δε ΜετΙε, δε·δεε ειιττεε

Πειτε ποττττπει αιδττ ετττεΙε : ετεεερτέ ειιίΕ Ιε ντεοπτέ δε

ΕεοπΓεε, δε τπεΓΠτε 1εΙτεπ δε (]εΙετδ , ΙεΓττιτεΙε πε Γετοπτ

Ρεε εοττιΡττττε επ εείτ εττἰεΙε. Μετε δειπειιττοπτ Ιεε αεπε

δε ΙτετττεΒεε επ Ι'εΓτετ ετιτ'Πε εΙτοἰετιτ Ρετ ενεπτ εε ΡτεΓεπε

ττειττιό. Ροιττετιια, πατε Κα,,δε-Ι:τεπεε- δεΓΙιιε δΙτ νατ

Ιοπε δε ποίττε ΡεττΙε Ιεε εΙτο&ε δεΓΙιτε δΙττεε εοπτεπιιεε

εΓδΙτε δειτττ εττΙεΙεε δεΓΤτιε ατε κατ, €ετδετ, δεεεεοτπΡΙιτ,

Γεπε Γειτε ειτειιπε εΙιοΓε επ εοπττεΙτε δε Γειτε πτεΙ ειτ,εΙιτ ειδ εε

Γεἰτε , οΙΠτεεεπτ πατε, ποεΙτατε, δε ποε ΙτΙεπε, δε Ιεε Ιπεπε

δε ποε πατε ΡτεΓεπε δε ενεπττ,ταττ εατττεδἱτ δε αιΡοΗτιοπ

εεΓΓεπτ. Ετ δεε ιττεἰπτεπεπτ διιτττοπε , τεπτεττοπε δε Ρετ

δοπιτοπε ε ταιίταττε δε ετεεε εΓΡεεΙεΙ , δε δε εεττεΙπε

Γεἱεπεε δε ειι€τοτττέ τα,εΙ ε τοιτε εειτΙτε δε ποΓττε τα,ειτ

ιπε , δε ποε ΓιτΙε8ἱετε ταιτε Ρειττε, οδεπΓε δε ειπεπδε επτα

πεΙΙε αι τεΙνΙΙε ε1ιτ'Πε Ρατττοπτ ενατ επεαιττιτ επνετε πατε

Ραιτ ενατ εΓτέ δε Ιε Ρετττε δε τιοΓττε δΙτ Γτετε. Ετ Ιεε

τεΓτεΒΙΙΓΙοιιε ε Ιειττε τεποπιτπέεε ·, δε ε ταιε Ιειιτε αεπε επι

ΡεΓεΙιιεε Ροιττ Ιε ΓεΙτ δε οεεειίτοπ δε Ιε εττεττε : ετεεεΡτό Ιεε

επττε δε εττετεεεε Ιενει δε Ρετεειιε δεε τεττεε δε Ιτετττε,εεε,

ΙεΓειττεΙε πε Γεταττ Ραπτ τεΓτεΙτΙΙε. Ετ ειιΓΙτεττεεΡτέ τοιττ εε

ειδ
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ετι1ἱ εΓΙ εκεερτέ εγ εΙεΙΙΙ1ε; δε επ ρτοπιεττοπεὰ ΙκιΙΙΙΙετ τιοε

Ιετττεε οιινεττεεεΙεε ωεἱΙΙειιτε εμε Ι'επ Ροιιττὰ ὰ τοιιε εειιΙ›ε

ιιἱ τισιιε επ τεετιιεττοτττ, δε Ιε Γετοιπε ΓοΙεττπεΙωεπτ ριιοΙἱετ

Ι8 οΙι πιεΙΙΙετ Γεω : δε ῇιιτοπε Γιιτ Ιε (ζοτρε εΙε 1εΓιιε (:ΙιτΙΓτ

τειιἱτ , 8:ιτεΙετ, Με.: , δε εκ:ε0ττ1ΡΙΙτ εε εμε ΓειΙτε εΙενοτιε μι·

ΙεΓεΙἰτε εττΙεΙεε ,Ειπε Γ.ιΙτε οτι νεπἱτ επι εοτιττὰἰτε επ ειιιει1πε

ττιωΙετε. Ετ εμε εε Γοἰτ Γετωε δε εΓτεοΙε ὰ τοιιΓὶοιιτε, Ποια:

τινοπε ΓὰΙτ τιπετττε ττοΓΙτε ΓεεΙ ὰ εεε ρτεΓεπτεε Ιετττεε. Βοητιέ
Ι ὰ ΩιΙο.Ιε Ιε εαπ. Με: εΙ'ΟθτοΙ:τε μια εΙε ετεεε ω εεε Με

εεεεεεεεεεε=εεεεωεεεεεεε

εετττεεε ου πε οστ
Εοτττωεπτ Ιε Ιὶογ εΙΙΑπ8Ιετεττε μια εΙοιπιετ Μ. τεττε

ΜεΙΙΙτε ΟΙεΓΙτογ εΙε Ηετεοιιττ. Ι

]Ε1>ΜΝ με Μ μπε εΙε ΠΙειι Κογ εΙε Ρτεπεε. Α τοιιε

εειιΙκ ετιιἱ εεε ΡτεΓεητεε Ιετττεε νεττοεπ 8.αΙιιτ. $ςὰνοΙτ ΓὰΙ

Γοπε ειτε οτι τττιἰττἰέ εΙε με: δε ὰεεοτεΙ Γ:ιΙτ Ιε ντιπ. ῇοιιτ εΙε

Μ” εΙεττώπ Ρείϊό ὰ Βτετἱεπγ Ρτέε δε (:Ικιτττεε εκπτε ιποπεδε

τ1οΓΙ:τε ττεε εΙιἰετ Γτετε Ιε Κογ εΙ'Ατι8Ιετεττε Ροιιτ ποιιε δ:

Ροιιτ Μη, δε Ροιιτ Ιεε εΙΙΙε2 , ὰτττἰε , δε εττΙΙιετεπε εΙ'ι:τιε μια

δε εΙ':ιιιττε , είτ εοπτεπιι μι: εΓρεεΙειΙ υπ ιιττΙεΙε εοπτεπειτιτ

Ι8 Γοιιτιπε ειι1Ι ε'επΓιιἰτ : Παπ είτ ὰεεοτεΙέ εμε Ιε Ιἱογ εΙ'Αη

ΒΙετεττε ροιιιττ:ι εΙοτιπετ εείτε Γοἱε των: ΓεπΙει·οεπτ ὰ ετιιἱ Ιιιγ

ΡΙὰἰτ:ι εε ΙιετΙτε8ε τοιιτεε Ιεε τεττεε δε ΙΙΕΣ'ΙΕ2.8θ8 ετιιἱ Γειι

πτοτιίὶειιτ ΟοεΙεΙΓτογ δε Ηειτεεοιιττ 2 τεττΙτ εΙιτ Ι)ι1ε εΙε Νοτ

ιπωεΙΙε ου ά'ειιττεε 5εἰ8τιειιι·ε εΙεττι1εΙΙεε εΙοἱνεπτ εΓΙτε τε

τ1ιιεε Ρ3Ξ τ:ιΙΓοεΕ Ρεπτογ Μ;; Ιιοττιιττειεεε δε ΓετνΙεεε ειττεΙεπ

τιεπ1επτ πεσει σπαει. οιιτεΙιτογ πατε Κογ εΙε Ρτωεε

εΙεΓΓιτε εΙἰτ επι ειεεοπτιρΙΙΙΤεπτ Γιιτ ΙεεΙΙτ ὰττἱεΙε Ι'ὰεεοτεΙ δε Ια

μια εΙεΓΤιιε εΙΙε3 ἰεεΙΙιιγ ὰττἰεΙε νοιιΙοπε , Ιοοπε, προτοι1νοπε,

τπΙΓ·Ιοπε,δε εοσΓετπιοπε , δε επ ειπε εοπιππε ὰ τισιιε :οτι

εΙιε δε μια τουεΙιΙει· Ιε ρτοπιεττοπε επ Βοτπιε ΓοΙ Γεω πω

επεἱπ ΒιιτεΙετ , δε τετιἱτ, δε ειεεοτπΡΙΙτ , ΓειιΙε τἱετι Γεύτε Ροιπτ

τ1οιιε οιι μι· ειι1ττε :κι εοτιττὰἱτε. δωΓ δε τεΓετνε ωχ ε8ΙΙΓεε

δε εει1ε εΙ°ε8ΙὶΓε εε εμε ὰ ειιΙ›ε ειρΡο.ττΙεπτ ; δε εμε τσιπ εε

Χ

(Σ

(Ο

Γ!

(Ε

(Ε



Με. ΜΙδεΕΙ.Ι.'ΆΝΕΑ

(με ε. είτε οεειιρό δε είε δετειιιι διι Ιειιτ Ροιιτ εεΙιοἰίοτι δεε

Βιιεττεε Ιειιτ ίοΙτ τειιδιι δε δεΙἰντέ , δε ειδε Ιείδέτει τεττεε δε

Ιεε ΙιεΙιιτειιε δ'ὶεεΙΙεε ίετοιιτ δε δεττιειιτοιιτ ειι τεΙΙεε ΙΙΙιεττει

δε ίτειιεΙιέΓεε εοιιιιιιε εΙΙεε είτοὶειιτ Ρετ ενετιτ ετι τιοίττε

πιεΙτι δε 5εἰ8τιειιτΙε , δε Ιειιτ ίετοιιτ εοτιίετπιέεε,ίε Πε Ιε

τεδιιἰετετιτ, Γε κ:οτιττειτεε τιε ίοιιτ ετα εΙιοΓεε δεΙΙΙιε διετα.

Ετ @ποδι Για Μπι ει·ειι€ΙΙεε τετιΙτδε Βετδετ Με εΙιοΙεε δεί

ΓιιιδΙττεε,δε τιοιι νειιιτ ειιεοι1ττε Ρετ ιιοιιε ιιε Ρετ ειιττε. Επι

τείαιοΙτι8 δε ΙετιιιεΙΙε εΙιοίε τιοιιε ενοτιε Με πιετττε τιοίΙ:τε

ΓεεΙ ε εεε ρι·είειιτεε Ιετττε5. Ι)οιιιιέ δ (ῖεΙεἰε Ιε :ατι Ιοιιτ

δ°ΟέτοΙπε Ι'ετι δε· ετεεε ειδ εεε ω.» < · ο · · ° ° °

 

ι.εττεεε οΒι.ιοΑτοικεε του και

ευ Κογ δ?Αιι8Ιετεττε δει ττοΙε πιἱΙΙἰοιιε.

ΕΗΑΝ Ρετ Ιε ει·εεε δε Ι)Ιειι Κογ δε Ρτειιεε. Α Του:

εειιΙιτ διιΙ εεε ιιτείειιτει Ιετττεε νεττοτιτ $εΙιιτ. $ςενοίι:

τεΙΓοτιε ειδε οιι ττειττιέ δε Ιε ρεἰκ δε εεεοτδ Μ: Ιε ντιπ

ῇριιτ δε Μη δεττειιι [Με δ ΒτετΙ8τιγ Ρτέε δε ΕΙιετττεε εω

ττε τιοιιε δε ιιοίττε ττεε εΙιὶετ ίτετε Ιε Ιὶογ δ'Ατι8Ιετει·τε

μια: ιιοιιε δε ρου: Ιιιγ, δε ιιοιιτ Ιεε εΙΙΙε2, πω, δε εδΙιε

τειιε δ'ιιτιε μια δε δ°ειιττε·, εΙΙ: εοτιτειιιι ειιττε Με ειιττε8

α εΙιοίεε οιι εττΙεΙε εοιιτειιεετ Ιει ίοτπιε διά ε'ετιίιιἰτ : Ιτετιι

ε( εεεοι·δε είτ δικ: Ιε Κογ δε Ετειιεε Ρεγετε επ ΙΚογ δ'Ατι

Η ΒΙετεττε ττοΞε πιΙΙΙΙοτιε δ'είειιε δ'οι· , δοιιτ Ιεε δωσε νεΙειιτ

α υπ τιοΙιΙε δε Ιε τιιοιπιογε δ'ΑτιεΙετεττε, δε επι Γετοιιτ Ρεγει
(τι οιιδιτ Κογ δΡΑιι€Ιετεττε οιι δ Γεε δόΡ11τεΖ Πιτ εειιε τιιΙΙΙε

α είευ.ε δ. ΩεΙειε δεδει·ιε διιεττε ιτιοἱε έι εοτιιΡτετ δεριιΙε «με Ιε

α ΙΚογ δε Ετειιεε ίετε νειιιιε διεειΙεΙε 5 δε δεδειιε Ι'ετι δέεΙοτε

α ΡτοεΙιεἰτι ειιΓιιἰνειιτ επ Γετοιιτ Ρεγε2 διιεττε εειιε ιιιΙΙΙε εΓειιε

ε( τεΙε εοιιιιιιε δεΠΪιιε επ Ιε είτε δε Ι.οτιδτεε επι Αιι;;Ιετεττε;

Η δ; δεε Ιοτε εΙιεειιιι επ ΡτοιιεΙιεΙτι ειιΙΙιΙνειιτ διιεττε εετιε

« :Με είειιε. Με εοπι_τιιε δενετιτ οι Ι:ιδΙττε εΙτέ ]ι1Γδιιεε ετων:

ειδε ΙείδΙε ττοΙε τοΙΙΙΙοτιε ίετοιιτ Ρετι:ιεγει. Ι.εδιιεΙ :ιττΙεΙε

ιιοιιε Ε” δε Ετε.τιεε δεΙΠιε δἱτ εοτιίεΙΙοιιε εττε πο.), , δε

εοπιιιιε ιιοιιε :ιγοπει ρεγέ δ. (ΞεΙεΙ: δ ιιοίττεδΙτ ίι·ετε Ιε Ε”
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δ'Αυ::Ια:α::α :μα::α :αυ: ::ιΙΙΙα αΓςυ:.αυ δαδυαΙου δ: :αΙαα:

δαίδι:: ::οΙ: ιυιΙΙΙου: δαΙΤυ: δΙ: , υου: εινα: αα- ρ:οιυα::ου:

:υ Ιαουυα :ον ίαυ: α:ιεΙ::ραγα: : υοΙΙιτα δ:: ::α:α ΙαδΙ:

δα::ιου:αυι: ίαΙου Ια ι:αυαυ: δυδἰ: α::ἰ::Ια ε: Ι.ουδ:α:: αικα

ρ:αι Ια: ::αυ: υιιΙΙ αίαιι: :μἰ (που: ραιαι αυ ΝοαΙ , δ:αιι::α:

ααυ: υιΙΙ έ: Ια αΙιαυδαΙαυ: δαδα:ι: Ια: :αι·υια: αου:αυιι: α::

Καμ): ;·δ: ρου: α:: ΙΙ οΙ:ΙΙ::ου: υου: , :ιο: υου:, δ: Μ):

Με:: δ: Ια: ΒΙαυ: δ: υο: Ιαο::: ρ:αίαυ: δ: αναυἰ: , ααΠαυ:

που: ::ου::αδΙ: δ: ορροΙΙ:Ιου : δ: Ιυ:ου: αυι: ίαιυ: αναυΒΙΙα:

:ουαΙιΙέα: δ:: υοί::α ::ιαΙυ Ια: αΙιοία: δαΙΤυ: διαα: αυ:α:Ι

υ:: , αααο::ιρΙΙ:, δ: 8α.ι:δα: , δ: υου ναυΙ: αυαου::α ρα: .:μαΙ·

:μα: :υα:ιΙα:α: > :αυουςαυ: ε: :ου:α: αι:ααρ:Ιου: , δαααρ:Ιου

:Ια :ἱ:ναυαΙου , α :οιι: ρ:ἱνΙΙαεα: α:υρα::αα δ: α αυιρα::α:, δ:

αυ δ:οΙ: διίαυ: 8αυα:αΙ :αυουαΙα:ιου υου ναΙοἱ: α :ου:α: αυ

`::α: δα Μ: δα δ:οἰ: :μἱ ρου::οὶαυ: θα:: δΙαα: αυ ::ου::αΙ:α.

Ευ :αΙΙυοΙυρ δα Ια:μαΙΙα αΙιοία υου: ανου: Μ: υιαι:::α

υοΙΙ:α ΓααΙ α αα: ρ:αίαυ:α: Ιαα:α:. Ι)ουυαι δ:α.

Ι.α:::α: δα αα::αἱυ: α::Ι::Ια: μα:: ρα: Ια Κο::

:Μια α:Ιππω::πω α.

Επι:: ρα: Ια ειπα δα Ι)Ιαυ Καν δ:: Ρ:αυαα. του:

::αι:Ιι: :μΙ α:: Ια::ι·α: να::ου: $αΙυ:. 8ςανοί:Ταιίου: :μα ·

ρα: Ια ραΙι: Μ:: δ: :αίο:ιυέα αυ::α υου: δ::ιοΙΙ:α α:: :Ματ

::α:α Ια Ιων δ”ΑυεΙα:α::α , Ια:μαΙΙα υου: δαΙΙ:ου: αΙΙ:α

ία:::ιατυαυ: δ: ρα:ρα:υαΙΙα:υαυ: α:δ:ἔα υου: ανου: Μ: αα:-”

:αιυ: ία:αυ·ιαυ: μ: Ια Φαρ: δα ΪαΓυ:-ΟΙ·ι:ΙΙΙ :αετό :ου:ΙιΙέα:

Ια: Ι-αἱυ:α: αναιι€ΙΙ::: δα Ι)ἱαιι. :και α Γανοἱ: :μα υου: ασυ

Ι:α:υαου: δ: αρρ:ουνου: Ια ραἱι: δ: :ου: Ια ::αΙ::Ια δ: αααο::

Ρα:: ε: Β:α:ΙΒυν ρα: Ια :υαυΙα:α :μ°ΙΙ αδ αία:ἰρ: δ: δαρυἰ: ασ:

:ιΒιε α (ΞαΙαἰ: , δ: ΙααΙΙυἰ αυ :ου: ία: ροΙυ: δ:α::ὶαΙα: ρου:

:αυτ :μ'ΙΙ υου: :ου::Ιια αααουιρΙΙ:ου:,δ: αυ:α:ἰυα:ου:,δ: :ια

ναυ:Ι:ου: αυαου::α.
Ι Ι:αι·υ :μα υου: (σου: Ια: :αυουαἱα:ἰου: , ααΠΙου: , δ:

::αιιίρο:::, :μἱ Ιου: α: Βήτα :Ια υοΙΙ:α ρα::ὶα δ: αααο:δέα: ρα::

υοΙ'::α (ζουίαΙΙ: δ: ΙααΙΙα: αυνονα:ου: δ:δαΙἱν:α:ου: αυ Κυρ·
Ι Χ α
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ά'ΑιιεΙστσιτσ δ: ἔι ίσε άέΡιιτσ2 :κι Ισια δ: Μια σστιτσιιιιε σε δ

Ισιιτσε ιισσστάσσε άσε μτιισε. τ .μ

Ιισιτι τ1ιισ τισιιε ίσιιτίστσιιε άσ ιιίστ άσ ίσιινσταϊι·ιστσι δι τσί

Γσττ φωτιά φωτ πω: σΙισίσε δικ τΙσιιτ Ισ Κσγ ά'Αιι€Ισισττσ,ι

δ: σαι Ιιιγ ίστσιπ ΒαιΙΙέσε,ΙσίτιιισΙΙσε Ιιιγ άσινσιπ άσιιισιιτστ

μι νστιιι άιιάιτ ατεσττ , δι ιτειιιιιέ μι Ισ ίστιιισ δι πιετιἰστσ,

δ: ιιιΙσιισε στα τσιιιΡε στΡτιπισιδτ σστιισιιιιε σε Ιστιτσε Για σσ

Μια Ρετ Ισε εσιιίειιιΙιτ άσε μτιΕσε

Ιισιτι τ1ιισ ιισιιε άσΙὶντστστιε :ιιι Κο), ά'ΑιιεΙστσττσ Ισε άτι

ΙΙ:σειιιΙιτ,νιΙΙσε δ: τσττσε, σοι Ιιιγ άοΙνσιπ σίΙτσ μΙΙΙιέσε Ρσιιτ

Βιιτσ νιιιάΙστ Ισε ΕσττστσΠσε σσσιιΡέσε σα τσγε.ιιιιισ άσ Ι:τειισσ

μτΙ.σ Κσγ ά'Αιι€Ιστσττσ,ίσε σΙΙΙσι , πιάσω , δε τιάΙιστστιε, μ:

Ρετ Ισ ίστττισ δε ιιι:ιιιιστσ δι ίσΙσιι Ισ ττισάστειισιι σσιιιστιιισ σε

Ισιττσε Πιτ σσ ίειΙτσε δ: εισσστάέσε Ρετ Ισε σσιιίτιιιΙκ άσε μττισε.

Ιτσιτι τισ τισιιε άσΙΙντστστιε δε ίστοιιε άσΙΙντστ επι Ρωγ

ά'Ατι8Ισὲττσ σιι ὁ. (σε άσΡιιτσι τσιιτσε Ισε τσττσε , νΙΙΙσε δ:

μϊε δικ ιισιιείΙιιι άσνστιε μΙΙΙΙστ δι άσ1ι:ίτστ μι ΙσάΙτ :ισ-εστι

ειτ Ισ τστιιΡε, στιιισ, δε τιιειτιἱστσ,:ισσστ σσ στ Ισε σο ειιιΙΧ

άσε μτιἱσε. Ε: Ιιιγ ΒεἰΙΙστστιε δ: ίστοιιε ΙσιΙΙΙΙιστ Ισε Ισιτι·σε

τ1ιισ ΙκιιΙΙἰστ δε άσΙὶντσι· Ιιιγ άσνοιιε μια Ισ άσΙἱντιιιισσ άσΓ

άἰισε τσττσε, δε δικ τισιιε μιστοιιε τσιιτσε Ισε Γοιιιιιισε ά'στ

σιισ τισιιε ίσιτιττισε τστιιιε άι: μγστ διτ Κογ ά'Ατι(ΡΙστσττσ μι:

Ισ τσιιιΡεδτττι:ιτιιστσε ιισσστάσσε μι· Ισε σσιιίτιιιΙκ σε μττισε.

Ιτσιιι τιιισ ;ισιιε τσιισιιςστιε ὰ τσιιτσε 8ιισιτι·σε δ: Ρι·σσέε :Ισ ω:

σσιιιτσ Ισ Εμ· ά'ΑιιεΙστσττσ δ: Ισε Ιισὶτε ίσΙστι Ια τοποσ άσε

Ιστιτσε σε σσ ο.σσσττΙόσε, .

Ιισιηέινσιιε Ιστό , σσιι·ιττισ άἱι σΙΙ , Ισε ιιΙΙΙσ.ιισσε @Με :κι

Εμ, ά'ΤΑτι8Ισισττσ μι· Ισ ιτιιιτιιστσ δικ εισσσιάέσε ίσοι: ενικ

σιισε Ιιι·ιτισάΙΒσειιισιι σιιἱ σίΙ Βιίτσ άσε ΕΙσσε δ; άσ Βτσεσ.ι-·

τισ.

8 Ιτσιτι δικ ιισιιε ίστσιιε δ: :ισσσττιΡΙιτστιε μι· Ισ τμιιΙστσ

εισσοτάέσ τω:: σσ σιισ ιισιιε άσνστιε δε ίσιτιιιισε τσιιιιε άσ ίιιἰτσ

άσε ΙισΙΙ:.ιεσε σκι: ΒιιΙΙΙστ άσνσιιε επι Κογ ά'ΑτιεΙσισττσ.

Ιισιτι σιισ ιισιιε ΙεἱΙΤστσιιεδε άσΙἰντστσιιε :πιτ ΕΒΙΙίσε των: σσ

σαι τι σίΙέ σσσιιΡέ άιι Ισιιτ Ροιιτ σσσειίἰσιι άσ Ια ειισττσ , δε

·ἱι ισιιε 2.Ι1τι°€8 ειΙΙΙσι , δ: ειάΙιστιιιιε ειιιάἱι Κσγ ά°ΑτιεΙστσττσ; δε

Ισιιτ μτάσιιτιστσιιε ισιιισε στΙσιιίσε μτ Ισ. ττιςιιιΙστσ σιισ :ισ

σστάέσ σΓι. ε -
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Ιτετιι διιε Ια Ιετιιιειια διτι ίοιιτ ὰ ίαΙιε μι· πα ειιίαιια οτι

αυτια δε ιιοΙτι·ε μτ·τιε μι· Ιεδιτ αεεοττ,ιιοττε Ια τετοια Με

ατι ρΙττΓιοΠ: διιε ποια Ροιτττοιιτ Ιιοιιιιειιιειιτ δε εΙενι·οιιε μι·

ι κ ΙεδΙτ αεεοττ.

Ιταιι διιε τοτιτα Ια Ιεττι·α διιε ιιοτιε δενοιιε ειινονει· οτι

ΙιαΙΙΙει: ατι Κον δ,ΑιιδΙετει·τε αναιιτ οτι αμα Ια δεΙινιαιιεε δε

ιιοιττε τιετίοιιιιε , ιιοιιε ΙιαΙΙΙετοιιε δε ειινονει·οιιε(μι Ια ιοτιιιε,

τειιιμ,δε τιιαιιιετε αεεοι·δέε αιτι·ε Ια μττιαιδε εισαι δε αδ..

εοιιιρΙιτοιιε του: εε διιε ιαιτε δενοιιε μι ΙεδΙτ αεεοτ·τ δε

μι· Ια τιιαιιιαε εοιιτειιιτε αι ιεεΙτιί , α Ιεττι·α αεεοι·δέα μι·

Ια τ:οιιίαιιΙιτ δα μττΙα. Ετι τέιιιοΙιι€ δείδιιεΙΙα εΙιοΙα

ιιοτιε ανοιιε ται ιιιετττε ιιοιιτε ίεεΙ ὰ εεε ρτείειιτεε Ιετττα.·

Βοιιιιέ ὰ @τα Ιε ΧιεΙΙΙΙ. του: δ'ΟιίτοΙιι·ε Ι'ατι δε εταεε

ιιιΙΙ εεει.ιι.

ιιιιιιτιιιιιιιιιιιιιιιιι

χι.ιιιιιτι1ε οτι και ιιέΑιετοιε·τειιτςτυ

χ' δε Ια δεΙΙνταιιεε δα τοι·τει·είΙα οι:τ:τιΡέει οτι Β.οναιω ·`
ιιιε δε Ρι·αιιεε μι· Ια εφερε ίοιιτΙετττα μτ·ιτΙΙΙα Ι

δω Κα· δε Ρτιιιιι:ε. ° ο ·

. '. Ί;

Πτιιιιιιι μι: Ια εταεε δε Βια Κον·δ'ΑτιδΙετεττε;δεί- ,

8ττειιι· δ'ΙΙΙαιιδε δε δ'Αδτιιταιιιε. δανοΙτ τα” ὰ τοτια δ.

τιτείειιε δε αναιιι· διιε οτι τταἰττἰέδε Ια Ραμ αεεοτδέε ίαἰτε _

Ιε νιιι. τσιπ δε Μαν δει·ταιιι μΙΤέ ὰ Βι·εττειιν οτα δε (Πιατ

ττα αιτι·ε ιιοιιε δε ιιοΙΙι·ε ττεε=εΙιΙετ`Ϊτετε Ιε Και δε Ι:ταιι- .,

εε μι· εεττατιιε δε ρτοειιτετιτέ-ὰ εε·ειταΒΙιτροιιτ Ι°τιιιε μττἰε
δε Ροιιτ Ι°αττττε ίσοι εοιΙιτειιτια αδεια αττΙεΙα εοιιτειιαιια Ια .Ι

Ι:οτιιιε διιἰ ε'ειιίιιιτ : Ιτετιι εΙΙ: αεεοτδέ διιε αι ΒαιΙΙαιιτ ατι ο

Και δ'ΑιιεΙετεττε οτι ὰ αιιτιζε μια· Ιτιιμι: εΓΡεεταΙδεριιτέ τι

Ια «στα δε τοττετεΠεε δεῖ τοιιτε Ια εοιιτε δε Ροτιτἰειι, Ια η

τοττει:εΙΤα δε τοιιτεΙα εοτιτέιεΙε Μοιιτιοι·τ , Ια ατε δε Ιε >›

εΙιαιτεΙ δε Χαιιιτεε , Ια εΙ·ια'ΙΙτεαιιΙιτ'ι νιιιετ,πιτ ιοττει·ειΓεε,δε »

τοτιτ εε διιε Ιε Κον τἰειιτ αετιιιδαιαιιιε οτι μια δ'ΑιιδοΙ- ο

τιιοιε ανεεδτια Ιετττα δεδιιιαιιδειιιειιι δα δεΙαΙΙΐειιιειιε δα ια

Εεε δ: δε Ιιοιιιιιιαεεει Ιε Ρεον δδΑιι€Ιετειιε· ὰ·ία·ιιι·οιιτει >α
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>> αουΙι: δ:ί:αἰ: :Ι:ΙΙν:ατα :ου:α:ιΙα: Ιο::α:αΙΙ:: ρ:Ιπία: δ: σασπ

”ρέα: ρα: Ιω οιι ρα::ία:-ίαΒ81α:: ,α α:ΙΙια:αιι:, δ:ταΙΙΙαα ό:

Παω: Παπ:: ,α:Ι:Του:αΙπα., :ΙΙΑπ:οπ,::Ιυ ΜαΙπα, :Ια

”·Βα::ν , :ΙΙΑυνατ8πα , :Ια Βοιι:ροπ::πα , δ: :Ια (:ΙιαπιραΙ::πα 3

»δα ΙΙΙ:α::ΙΙα , δ: :Ια Νο:πια:ι:ΙΙα , δ: :Ια αουτ:: Ια: αυ::α:

Β:ρα:Ια:, ::::α:, δ: πω: :Ιυ Ρ:οναυπια :Ι:Έ:ατι:: α αι::αρ:έ

Μ:αΙΙα: :Ιυ πω:: :Ια Β:αταΙαπα , δ: δ:: ραΙ: :α::α: :μυ ρα:

π:: ρι::ίαπ: ::αΙ::Ια δοΙναπ:αρρα::απΙ: δ: :Ιατπου:α: αι: Κο):

”:Ι'Απ:Ια:αττα. Ι:αιπ :ΙΙ α::ο::Ια απ: ΙαΙΙον :Ια Παπ::

Μτία:α ΙααΙΙΙ:: δ: :Ι:ΙΙντα: απ ΙΙον :Ι'ΑπεΙα:ατ:α δ: α ία: που:

Β_δ: :Ιαρυ::ι :ου:α: Ια: νΙΙΙα:, δ: :ΙιαΙΙααυΙΙ: , ίο::αταΙΙ::, δ:

:Ό αυ::α: :α::α:, ραϊ:, δ: Παπ:: αναπ: ποτππιαα ανα: Ιαυτ: αρ

”:ρα::απαπ:α: απ:: ρ:ορ:α: Ε:αΙ: δ:ιαοιιΙΙ: :Ιιι:ΙΙ: Ρ:ον :Ια Πατι

:α. Ε: αυΙΙΙ :Η ανοΙ: αυ:υτι ταΙιαΙΙα: ου :ΙαίοΙααΙΙΙατι: :Ια °
.)3

))

))

:απ:Ιτα , ΙπαΙΙΙΙατ , δ: τ:Γ:Ι:ιιατ ου:ΙΙ:Ιζον :Ι'Απ8Ια:α:τα αυ

:υπα: απ:: , νΙΙΙα:, αΙιαί:ααυΙι:, ραι:, νΙΙΙα: , οιι ίο:τα:αΠ`α::

:Η :μυ ρα: ααΙΙ ρταίατι: :ταΙ::Ια Ιυϊ :ΙοΙνατι: αρρα::απΙ:: Ια Ιὶον

))

))

))

))

))

:από δία: :Ιαίραπ:.Ι Ι Ε: ίατπΒΙαΙαΙαπιαπ: Ια Κο:: α·Α:εια

:α::α ίατα :ατιυ αΙαΙἰντατ Δ ία: :Ιαίρα:ι: ια: ίο::αταΙΤα: δυαρα:

:α ρταίατι: ::αἱ::Ιέ :ΙοΙναπ.:·αρρα::απΙ: αιι Κο :Ια Ι::απ::α.

Ε: ία:οπ: :απυ: Ιαί:ΙΙ:: ΙΙον: δ: Ιαυ:: πρι: α αυΙι: απ::α

αΙ:ΙΙα: ματι: : :α, ία :α:1υΙ: απ ία:οτι:,αυι: 8αεα: :Ια Ια ρα:

:Ια :ιυἰ Ια):αδυα:τα,(πυΙ ίαι:οτι: :Ι'υι:ΙΙο:Ιπ:Ια Ι:Ιο:απαα°Ρα;

3 Ιου: ρου: :ΙιαναΙΙΙΙαι·, δ: :ΙαπιΙ παπι ρου: αί:υΙα:,δ: μια::

Ξ Ια: αυ::α: αυ ίαυτ. - Ε: :Ιυ ίυτρΙυ: :Ια::ΙοιιΒΙα: Βαἰεα: αί:

ΙΙ α::ο::Ιδ πα ΙΙ Ιαί:ΙΙ: 918:: ίου: ::ορ ρα:Ι:,_ απ :α8α:: α::

:ιια::Ιιζέ δ:: νἰντα: ου ραΙ:, Παπ ία:α απ ΙΪο::Ιαπαπ:α :Ια

πυα::α :ΙιαναΙΙΙα::_ρο:ι: :τα :Παω : ,:'αΙΙ: α_ίςανοΙ: :Ιαυι: :Ια

μπα ρα::Ια , δ: :Ι'α.ι:::α :Ιαιιι:. ΙΙ)ουτ:ιμοι: που: Και): :Ι°Απ.

ΒΙα:α::α :ΙαΙΤυ: :ΙΙ: :ΙαΙΙ:απ: Ι'α::οπιρΙΙΙΤαιπαπα :Ια Ια ραπ:

Ι ίαΙοπ Ια ::αὶ::Ιέ :Ιαϊίυ: :ΙΙ: Ι δ: -αίρα:;ΙειΙαιπαπ: :Ια: αΙιοία:

Ι :ΙαΙΤιι: :ΙΙ::α:αοπ:αιιυα: έ: α::Ι:Ια:,ρου: Ι:αυΙι: ρΙυ: αναπ:Ια:

Β δ: ΙιαΙΙατ δ: ρου:Ια:Ια:Ια:α:Ιο:ια:Ια Ι::ΙΙ:: α::Ι:Ια: , ανοπ:

. α::ο::Ια δ: ρ:οπιΙ: μια ροππα :ΙαΙΙΙιατα:Ιοπ-ανα: ποίΙ:α :ΙΙ:

))

))

))

) )

))

ΙΙ)

:Ια Ι:ταπααία:α :α:ιυ.-:Ι:Ια: Μ:: δαΙΙν:α: αυ Κο:: :ΙΙΑπεΙα: `

ί:α:α :Ια Ι:ταιι:α, δ: ΙΙ ανα::μια: που: :Ια αο:ιέιπιυπ αΙΤαιι:α-ι

, πιαπ: δ: α::ο::, :μα ρταιιιΙα:απιαιι: που: :ΙαΙΙν:α:οπ: δ: ία·

. :οπ: :Ι:ΙΙν:ατ α_ρΙαΙπ: ΙταπαΙιαιπαπ:δ:αυΙ::α::ιαπ: :Ια :οιι:α:
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οεειιραεΙοτιε δ: δείειπΙουε ίαΙτεε δ: τηΙΓεε οσοι· εαυΓε δ:

α:ΙιοΙίοδε δεε επειτα ατι ΡΙιιΓτοίτ :με ίαΙτε ίε Ροιιττα Ειπε

τοαΙ επεΙτι δ: απ ΡΙιιΙΙαττ δεδατιε Ια εΙΙαπδεΙειιτ α ποΙΙτε δΙτ

ίτετε δε Ι:τατι:ε, οιι α ίσο εοιππιατΙδεωεπτ, τοιιτεε Ιεε Ιστ

τετεΙΤεε δώ ε'ετιίιιΙνετικ : δοιπ αιιειιιιεε απ εΙΙ:έ οεειιΡόεε

δεΡιιΙε δ: εοιπτε Ιεε ττενεε α εε ειτε πατε ανοτιε ετιτειιδιιε.

ΡτεπτΙετεωετιτ :τι (ΞΙιατΙπΡαΙΒτΙε δ: ετι ΒτΙε , Βοιιτίαιιτ Πιτ

Μα.τπε , ·1ατινΙΙΙε Πιτ Ματηε , ΒοιιτεΙι επ ΟΙιατπΡαΙεδε ,

ΟιιεΙτἰε, (Πε Για· 5εΙτιεχ Ια Μοτε δε ΤιιείετΙο, Βτιι€εΙε

:πεε , δ: τοιιτεε αιιττεε ίοττετεΠεε οεειιρόεε δ: δετειπιεε

Ροιιτ εαιιΓεε δείδΙτεε €ιιεττεε δε Ραϊε δε ΒτΙε δ:δε (Πιστι

Ραἱἔτιε. · Βετο επι ΜειιτηοΙε (ΙοτναΙοιιτ, ΑιιΙείγ ,νΙΙΙετεδ:

Μοτιτειιρετγ, δ:τοιπεε αιπτεε ΙοττετεΙΤεε ο:ειιρέεεδ: δετε

τιιιεε Ραπ Ια εαιιΓε δ: αεΙιοΙΓοπ δεΙΙιΙε δΙτε επι ΜειιττιοΙε.

Ιτεπι επ ΑυεεττοΙε δ: επ Βοιιτεοπττοε, Ιὶεἔειππεε, Με”,

ΜαΙΙεοττιε , δ: Ια Μοτε δε (ΣΙιαιΙΙαγ, δ: αιιττεε ΙοττετεΠεε

οεαιρόεε δ: δετετΙιιεε οσοι· ΙαδΙττε εαΙιΙε οιι α:ΙιοΙΓοπ επ

Βοιιτεοτιεπε δ: επ Αιτ:εττοΙε. Ιτεπι επ ΑιιΙειτοΙε δ: επ

ΟαΙΗποΙε, (:Ι1αΙὶἰαιιιαειιί·Ιὶιτ Ι:.οΙτε , δ: Ματεαιι ου Βοἰε, δ:

τοιιτεε αιπτεε ίοττετεΙΤεε οε:ιιρόεε δ: εωρείεΙιΙόεε ετι Αιδε

πει·ιοΙε δ: επ (δαΙΙ:ΙττοΙε,οιι ΜιεΙΙΙεια δ: ΒεαιιΙΤε δ:ναιι8ιιεΙἶ

Πτι Ιε ΡταιαςοΙε. Εε`αρτέε ποΙΙτε δΙτ ίτετε δε Ι:ταπεε ιποιιε

δοΙτ ΒαΙΙΙΙετ δ: δεΙΙντετ δαπιε υπ πιοἱε ρτοεΙιαΙια νεοατιτ ετι

ΓιιΙναπτ ΙαδΙττε εΙιατιδεΙειιτ Ια :από δε ΡοιπΙευ.δ: (εε αφρατ

τεπαιαεεε ΙεΙοτι Ια τεττειιτ δε Ι'αττΙεΙε ίαΙΓαπτ τηετιεΙοδ οι:

:ταΙττΙέ δε ΙαδΙττε με: δε Ια :από δεΡΓιΙε δΙττε. Ετ ου εαε

:με ιποΙΙτε δΙτ Ιτετε πε πω” αιιτοἰτ ΒαΙΙΙΙό δ: δεΙἰντέ ΙαδΙττε

:σοτέ δε ΡοιπΙειι δ: (εε αρΡαττετιαικε δεδειπε Ιε πιοΙε,

εοπαπιε δΙτ εΙΙτ , ΙΙ τιοιιε ΙσαΙΙΙετα επ οΙΙα8εε Ιεε ΡετΓοππεε
ειδ ε'επίιιΙνειπ, :,εΙΙ: δ ΙΙανοΙτ Ιε δΙτε δε ΒαΙΙεπαγ , Ιε δΙτε

δε ΜαΙΙΙηγ, Ιε δΙτε δε θταπεγ , οιι Ιε 5ἱτε δε ΡΙεττεΡοτιτ

ίσο ΙΙΙε , ιτιεΙΙΙτε (Ξαιι:Ι·Ιἰετ δε ΟΙ1αΙΙ:εΙΙΙοτι ,Η δΙτε δε δαἰτεε,

Ιε δΙτε δε (δειτε, Ιε δΙτε δε ΒοιινΙΙΙε Βα:ΙιεΙετ , Ιε δΙτε δε

ΜοιπΡΙρεαιι ΒαεΙιεΙετ, πιεΠΙτε 1εΙΙαπ δε ΜεΙαια, ίἰτε δε Ια

5αΙε , Ιε ίἱτε δε δαΙτιτ ΒτΙΙΤοπ , ιπεΙΙΙτε ΡΙεττε δε Πιο”,

ωοΜΙειπτ ΤΙιοιπαε δε Ττεε , ωοηΙἰειιτ ΡΙ·ΙΙΙΙρρε δε θιιἰετι- Ϊ

εουττ, Ιἰτε δε ννακτενΙΙΙε δ: δε ΟεΙΤετατι.

Ιτετια ποιΙε δεΙΙντετοι1ε δ: Ιετοιπε δεΙΙντετ δεδετιε ΙαδΙττε
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(ΙΙιατισεΙειιτ ετι Ια τιιαιιΞει·ε σεΙΙιιασΙττε α ιισΙττε α: ττετε

σε α ίση εατιιιιειισεπιετιτ ΟΙιαΙΙΙαιιιιειιτ ετι Τγιι·ιετσιε 3

Βεαιιιιιακ Ιε (ΣΙισΙειί ε Νο8ειιτ Ιε ΙΙσετσιι ε( Ια Ρεπό σε

νΙΙΙετιειιΙ, σε τσιιτεε Ιεε αιιττεε ίστεετεΙΤεε σεειιρόεε σε επι

ΡείεΙιἱέεε επ Ρταιιεε δε σιι μία σε ΡετεΙιε δ: σε €Ιιετταἱπ

σε σε Ι)τοιιαα. Ετ εε τεστ ωστε σε ίτετε ιισιιε σσἰτ σα·

νται· ωστε Ια εαιτέ σε Μαιττατ ίεΙαι Ια τειιειιτ σε Γατα

εΙε εστιτειιιι αι τταἱτσέ σε ΡαΙιτ ίαΞίατιτ ττιειιεΙστι σε Ιασἰττε

εαιτέ σεσειιε ιιτι ιιισΙε ρτσεΙιαἱιι ετιίιιΙνατιτ. Ετ Γε ωστε

σΙτ Ιτετε σε ιιοι15 ανσιτ ΒαΙΙΙΙέ α σεΙΙντέ ΙασΙττε εαιτέ σε

Μστιτίστε , εσιιιιιιε απ: εΙΙ, σεσετιε ΙεσΙτ ασια , εατιτιιε σΙτ

εΙΙ, ΙΙ τισιιε ΒαΙΙΙετα ειι ΙιοΠα8εε ττιαιΠειιτ ΚσΙ:ιεττ σε νἰεί

Ραπ, σε Ι'δτι ΒΙε τιιοτιΠειιτΤαιιΡἰιι σε ΜαττοΙεε ΒαεΙιεΙΙετ,

Ιε Με σε ΜειεΙατι , Ιε θα: σε ΡοιιΙετ ι ιιιαιίἱειιτ θαιιναἱτι

σε Ι)τειιιτ.σ Ιτειιι πισω σεΙἱντετσιιτ σ ιισΙττε σι: ίτετε σε Ρτατιεε σιι.:Ιι

ίση εσττιτιιετισετιιετιτ σεσαιιε ΙασΙττε (ΙΙιαιισεΙειιτ επ Βεττ›σ

σε ειι ΒοιιτΒοτιτιοΙε Ιεε ίσττετεΙΤεε σε Βιιίαιιςσγε, σε δώστε

Ταεττε Ια ΕτΙιιΒιιε σα α εΙ`τέ ΡτΙιιίε σεΡιιΞε δι εστιττε Ιεε

σενα Οια τΙεε Εἰ ΙιιιιεΙ $εαιι ε Ι τἱατι ε αἱ τ αΙ>αΙ:Ιια;ε , ΠανετΙαε ,ΡΤΙισε,, ΒτΙ:Ι τ λεπτο: Φ2ετ[Ιστιβ

δ , ,

Μαιιίαγ, ΒσιιΙΤετοτι, Ια ΚοεΙιε ΥναΙ, ΒΙστι.ιετστια, νΙΙΙετε,

Μστιτεττιριιγ , Βεαιιιιισιιε, Βε2.ι1]ειι, νσσεται, σε παπα

:ατα ίσττετεΙΤεε σεειιρέεε αι Βεττγ σε αι ΒοιιτΒαιιισιε

Ραπ Ιασιττε εαιιίε δ: αετισἱίαι. Ιτειιι τσιιτεε Ιεε ίσττετεΠεα

σετειιιιεε ό: σεειιιιέεεέε ραττιεε σ°Αιινετετιε σενατιτ ά αμεα

Ιεε ττενεε αεεασέεε. Ιτετιι επι Τσιιταιιιε ΓΙΠε-ΒσιιεΙιαττ,

Ια ΚσεΙιε σε ΡσιιΓαγ, Ριιγ, ΜιΙΙἱετεε , ΙΚααιΙετ, ΡιεττεΒιι ,

σεειιρε σεριιια σε εαιττε Ιεε ττενεε, νετει, Ιε Ι)είτιιΙαγ,

Ιε ΡΙεΙΤετ ασ Μσιιιτιε, Ι.αιι€ετε, ΟΓεττι , ΡαΙ-ιιαιι, σε παπα.

Ιεε αιιττεε ίσττετεΙΤεε ρτΙιιίεε σε σεειιρεεε εε ραττιεε σ'Αιι

νετετιε , σε ΒσιιτΙσσιιτισΙα , σε ΜαΓεαι , σε Ι.γαι , σε

Βεττγ δ: σε Τοιιταιτιε σαιτ Ιεε εαιιΓεε δ: αεΙισίίστι σεΠιια

σΙττεε. .Ετ εε Με ωστε α: ίτετε σε Ρι·αιιεε ιιοιιε α Ρτε

τιιιε σεΙιντετ δ: Ιαιτε σεΙιντετ ΕπιεσΙείττιε, Ιε μια σ'ΑτιεσΙ

Με, ίεΙαι εε εμε είτ αεεοτσέ επττε τισιιε ετ Ισια. (ΪεΙΙ:

αΙΤανοἰτ σεσαιιε στι ττισἱε στοετιαΙτι νειιαιιτ ειιΓιιινατιτ. Ε: Γι:

πατα α: ίτετε σε ιιοιιε εινα: σεΙιντέ Ια :οστά σ*Απεσ

ΙείΙιιε .
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ΙεΓτιιε, δε Ιε μῖε δ'Αιι€σΙιιισΙε-, εσιαιιι·ιε εΙἱτ εΓΙ, εΙεεΙειιε

Ιει:ΙΙτ πιοἰε; ΙΙ τισιιε ΒιιΙΙΙετα επ ΙιοΙτα8εε Μ: 5ιτε εΙε Μοτιταιττ,

Ιε (:οιιτεοιιτ εΙε δατιισαε , ΜοιιΠειιι· Πειτε ΠεεΙαιιιετ , Ιε

δἰτε εΙε Ια Τοιιτ σιι Γστι ΗΙε Ιε 5ίτε εΙε ΒεΙαναιι, ΜοιιΓιειιτ

(ΣιιγΙΙΒιιιτ εΙε Τα), ,- Ιε 55τε εΙε (ΞιιΙ:ιιιεΙ , Ιε $5τε εΙε $αἰτιτ

ΡαΙαἰε, Ιε νιεσιιτε εΙε Βτσεε , ΜοσΠειιτΡΙεττε εΙε (3ταΙΤαγ,

Ιε δΙτε εΙ'ΑιιισοΙΓε , Ιε 5ἰτε εΙε Ι'ΙΓΙε-ΒσιιεΙιατεΙ , Μοτιίὶετιι:

1εΙιαιι εΙε ΜοτιτΙυαΓοιι, Ιε δΙτε εΙε ΜαιΙΙΙό, ΜοτιΠειιτ (ΞιιιΙΙε
ΤτοιιΙΓεαιι. Γ

Ιτειι·ι επ ΝοτιιιατιδΞε ,_ επι ΑιιΙσιι δε σιι ΜαΙιιε εΙεΙἰντε

τσιπ ὰ ιιοΓΙτε επ ίι·ετε εΙε Ρταιιεε εΙεεΙετιε ΙαεΙΙττε Ομαδε

Ιειιτ Ιεε ΓσττετεΓΓεε εΙε Ι)αιιΓτοτι επ Ρα!ΓοΙε, Νετιιιιι , ΜΙτε

Ι:εΙ Γιιτ Ι.σΕτε , Ια Τσιιτ εΙε νΙΙΙετε, δαιιιτ νναιι, Ιε Ι›οΙε εΙε

Μαειιιιε , (3οιιεΙέ Γιιτ ιιοἰτε εαιιε, δε ιιιιε αιιττε ΓοττετεΠε

ειτιστέε αρρεΙΙόε ΜεΙΓε ΤΙιιεΙιεΒταγ,ΑιινΙΙΙετ δε: ΝιιεΓΙιοιιτε,

Ια Ρεπό Ι:τεΓτιεΙ , Ια ΙζσεΙιε Ι)στιιιαΙ, Ι.επι€ΙΙΙε ΙΙασιιΙ, Ια

Τοιιτ εΙε δαἱιιτ ()ΙιτΙίτσΡΙιΙε , νιΙΙεταἰε ΗιιΓΓοιι , ΗοτιιιεΓΙσιιε,

Ι:τεΓιιογ Ιε νἰεσιιτε , Ιε Ι)ΙεΙΤετ Βιιτετ ,τι Ια ΚοεΙιε εΙἰιτε , Ιε

Ρσττ 1οιιΙεττι, Ια ΡΙεΓεΙιε , ννιΙΙε , νἰει, ΡαΙΓανατι, Βσιι1ϊ

ΓαΙέεε δε τοιιτεε αιιττεε ΓοττετείΓεε δετετιιιεεδεοεειιρόεεΡοιιτ

Ια εαιεΓε εΙεΙΤιιε εΙἰττε επ Νοτιιιατιδἰε , ειι ΑιιΙσιι, στι Μαἰιιε,

δεαΙΙΙειιτε μι· τσιπ Ιε τογαιιπιε ΓεΙοι1 Ια τει·ιειιτ ότι ›αντιτ.

αττΞεΙε εστιτειιιι σιι τταἰττιέ εΙε Ια.ραικ. Ετ αιτίΙΙ τοιιττεε εεΙ

Με επί στι: είτε σεειτρέεε εΙεναιιτ δε αστέε ΙεΓεΙἰττεε ττενεε

αεεστεΙέεε. Ετ εε ΓαΙτ εΓεΙἱτε μϊε εΙε ΝοτιπαιιεΙΙε 3 εΙ'ΑτιΙσιι ,

δε εΙιι Μαἱιιε δε με τσιιτ αΙΙΙειιτε ΓεΙοιι ΙεεΙἰτ αττἱεΙε , ιισΓΙ:τε

εΙιτ Γτετε Ιε Κογ εΙε Ρταιιεε α στοιιιιε δεΙΙντετ , δε εΙεΙἱντετα

Χαἱιιτεε δε Ιε ραϊε εΙε Χαιτιτστιεε μτ εΙεςα δε μι· εΙεΙὰ ίσα

τειιτε , με αΙΓανσιιτ εΙεεΙειιε ιιτι ιτισἱε ΡτοεΙιαίτι ειιΓιιίνατιτ.
Ι Ετ σιι ατε ειτε τισΙττε εΙΙτ Γτετε σε τισιιε αιιτσΙτ εΙεΙΙντέ Χαἰτιτε

δε Ιε μϊε δε Χαἰτιτστι8ε μι· Ια πιατιἱετε ειιιε εΙὶτ εΓτ, εΙεεΙειιε

ΙεεΙἰτ πιοἱε, ΙΙ τισιιε ΒαΙΙΙετα ετι ΙιοΓτα8εε ΜοτιίΙειιτ ΒαιιεΙιιἱια

εΙ'Ανοίτ ΒαεΙιεΙετ , Μστιίἱειιτ ΒαιιεΙιιἰιι εΙε ΚοεΙι.εε ΒαεΙιεΙετ,

ΜστιΓΙειιι· Ηιιε εΙε ΥετΙαγ ΒαεΙιεΙετ ,Ιε Είτε εΙε Ια Ηαγε Ιστι

Ιεττι, Ιε δικ Παει: Βατιτιετετ , ΜοτιίΙειιτ ΑττεΙτέ εΙ'Αγεττοιιιιε,

ιτιστιΙΙειιτ ]εαιι εΙε (]σπιστεε , Ι.ε Βατοιτ εΙε Γεττἰετεε , Ιε

5ἱτε εΙε Ηαττισἱνε , ΜοιιΓΙειιτ Ηειιτγ εΙε ΤΙιἰετινΙΙΙε ,δε Μοσ

Πειυ: Ι;.σιιἰεεὶε Ηατεεοιιττ, Ιε δΙτε εΙε ΤΙιἰσοιινιΙΙε, Ιε 5Ιτε

' Υ
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δε ΟΙετέ. Τοιιε ΙεΓδιιεΙε τιοΓτεεεε δείΓυ.ε τιοτιιιτιεε Γε τω:

δτοτιτ δ ΩεΙεἰε οιι εεε διιε τιοί'ετε δἰτ Γτετε πε τιοιιε ειιτοἱτ

Γεἱτ δεΙΙντετ δε ΙιεΙΙΙετ Ιεε τεττεε δε Ρεϊε Ροιιτ ΙεΓειιιεΙε ΙΙε

ιιοιιε Γετοι·Ιτ ΙιοΓτε8εε ΓεΙοτι Ιε δἰνΙίἱοτι δεΙΤιιε δΙττε. Μεἱε

ΙεΓδἰττεε τεττεε δε Ρεϊε ΙοεΙΙΙΙει , οιι εικι1ι1εε δ'ΙεεΙΙεε,εειιΙιτ

διιἰ Ροιιτ ΙεΓδἱε Ρεϊε ειδ Γετοτιτ ΙιεΙΙΙΙει Γετοτιτ ΙιοΙτεΒεε ε'ετι

Ροιιττοτιτ ΡεττΙτ τετιτοΓΙ: ΓτειιεΙιεττιετιτ διιδΙτ Ι10ΙΙ:εεε Γετιε

ειιιΡεΓεΙιεττιετιε , οιι- δεΓτοιιτΙιΙετε. ΙεεΓδιιεΙΙεε δεΙΙντετιεεε

δεΙΤιιε δΙττεε , Γοττετε!Γεε οεειιΡέεε,εοττιττιε δἰτ εΙτ δέΙΓιιε ,

Γεια: ετιτἰετεττιειιτ δεδειιε Ιεδιττε (ΣΙιειιδεΙειιτ Ρτο11εΙιεΙι1 νε

ιιειετ , εδώ `Ιε δεΙΙντετιεε δεΓδΙτε Ιιοίτεεεε Ρετ Ιε διε

ιιἰετε δικ δἰτ δι Νοιιε·Ιδον δ,ΑτιΒΙετεττε δεΓΓιιε δἰτ Ιδ

τοτιε δε Ρτοιιιεττοτιε ειι Ισοτιιιε Γον Γετιε Γτειιδε δε Γειιε ττιεΙ

ειι8ἰτι δε Ρετ Γετεττιετιε τοιιεΙιἰει Ιεε δεἱτιτε ενειι€ΙΙεε δε

ΒΙειι δ τιοΙττε δἰτ Γτετε δε Ετειισε δε δ Γεε Ιιοἰτε. Ετ Ροιιτ εε

Ιειιτε οΙιΙΙ8οτιε Νοιιε Ρεον ποε Ιιοἰτε τιοε Ισἱετιε ΡτεΓετιτ δε

ενετιἰτ', διιεΙδιιε Ρεττ διι'ΙΙ°ε Γοἱειιτ. Ετ τιοιιε ενοτιε Γείτ Ιιιτετ

ΓετιιΙιΙεΙεΙεττιει·ιτ τοιιτεε Ιεε εΙιοΓεε δεΙΤιιε διττεε Ρετ τιοΙΙτε

ττεε εΙιἰετ εΙιιΓτιό Με Ιε ΡτΙιιεε δε (ΞεΙεε , δε Με Με ΡιιἰΓτιει

Ι.εοτιοΙ εοτιτε Ι)ιιΙτιεΙττε δε Ηειιιοτι δε ΒειτιεοΙε , δε τιοε

εοιιΓἱτιε ιιιοτιΓεΙΒιιειιτ ΡΙιἰΙἰΡΡε δε Νενεττε , δε Ιεε διιεε δε

Ι.ετιε:ιίττε δε δε ΒτετεἱΒιιε , Ιεε εοιιτεε δε δτεθ`οττ δε δε

διιΙΙ:Ιετε , Ιε 5Ιτε δε Μειιιιν , Ουγ δετΙ)τΙετι , Κ8Βτιαι1Ιε δε

()εΙΙιειι·ι , Ιε (3εΡτειι ΒεΙιιιἰεΙι , Ιε δἰτε δε ΜοιιτΓεττεπτ, ]ειιιεε

ΠειιδεΙε, Ιἰοεἰετ δε ΒεειιεΙιει·τιΡ , ΡεεοιιΙ δε Εεττἰετε εεΡἱ

τεἰτι δε ίζεΙεἰε , ΗτιΙΙΙ:ιεε δ'ΑιιΙιτεεΙιίεοιιττ. Ετετιε δε ΗεΙε,

1εΙιειι δε ΜοτιΙετεγ ,. Ιδεων Ρετεγ , ΝἱεοΙειε δε ΤεττίννοίεΙι,

Ιε 5Ιτε δε θοιινετιν, ειδε" δε 5τετΙτοττ , ΟιιΙΙΙΙεπι δε

ΟτετιΙΙοιι, ΙὶεπιΡΙι. δ'ΕΓΡΙιιειιΙ, (Ξείτοιι δε θτεΙΙι. δε κινει

Ιἰεττι δε (:Ιι:ιιιεΙοτι εΙιενδΙΙΙετε δε Γετοτιτ Με ῇιιτετ ΓετιιΒΙε

ΒΙειιιετιτ δε ειι ΡΙιιίτοΓτ δικ Γεἰτε Ροιιττοιιτ Ιιοιιτιετιιειιτ τιοε

ειιττεε ετιΓετιε, δε Ιε ΡΙιιε 8τειιτ Ρεττἰε δεε ΡτεΙειε δΈεΙΙΓε,

εοτιτεε , Βετοι·ιε, δε ειιττεε τιοΒΙεε δε τιοΓττε τονειιττιε- Ειι

τεΓτιεοίιι€ δε ΙειδιιεΙΙε εΙιοΓε , ιιοιιε ενοιιε Με ττιετττε ιιοίττε

8τεπτ ΓεεΙ δ εεε ΡτεΓειιτεε Ιετττεε. Ι)οτιιιέ δ (:εΙείε Ιε

εικτττι. Ιοιιτ δ'ΟδοΙιτε Ι'ετι δε 8τει:ε ειδ εεε τικ.
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ΕΥ .ΑΡΚΕδ 8'ΕΝ8ΠΙνΕΝΤ Ι;.Ε5 ΤΕΚΚΕδ

οτ Ρο.ϊεςοα Ια Κογ άΙΑπεΙαταττα τατιάτ οτι ταπσΡε

ἀᾶΙει Ι::Ιτ9ΙΙΙΙα τΙα ΡοΙττΙα-τ @τή θα Μ” 1.νι. 8ε οτι

ταιτοΡε φα Ια ττεὶττἱέ Κιτ ΚΚ :Ι Βτατἰετ1γ τ1ιιἱ

ίυτ Ραπ Με. ·

Καιωἰαταττιαιττ ατι Βιιγατττια ΙΙ ταποὶτ Ιαε τ:Ιται δ:: @στα

τ Ρετττία τΙαετΙΙοτ:αίαε πιά ε'αιτίιιΙαπτ: ΒοιιττΙατιιικ, Β:αΐο.κ,

ἈΙΙσαα, Βτιγοποα , (Πιάτα. Κατ:: ΙΙ ταττοΙτ ()ειΙ:τΙ8, Ουγι·ιαε,

δι Ια ρειϊε ἀ'αττνἱτοπ. τ Κάτι Ανα: σα αυτ: όαΙΤικαΙΙ άίτ τμι°ΙΙ

τατιοΙτ Ι" τι1ι·αιπτ Ι›ε.ἰΙΙαι :Ια ττοιινά αιιατιτιε ρειϊε ατά άπτα

ίοΙε τινοΙατιτ άτα τΙαε ΙΙογε όΙΑτι8Ιατατι·α , Η εοπτττια Ροἱέὶου,

Β οἰι -ΙΙ τι ττοἰε τΙΙοααΓαε , Ι..ιιςοτι , ,ΜτιΙΙΙαιο.Ιε δε Ροἰττἰαι·.

Κάτι Ια Ρεϊ5 -τΙα Χάπτοττεα ,- «Με ὸαιυτ άτα: Απ8ουΙαίωα

8: Χάτιταε. Καφ Ια Ρειϊε ὸ'Αἔατιογε , οιι τι τΙαιυτ άτα:

Ματια ()οτιεΙατι. Ι Κάτι Ια Ρειϊε :Ια Ρίαττα8οττ,ου ει ιΙαιικ

άτα ΡΙατι·αΒοττ δε $ο.ΙΙΙτιατ Και:: Ια Ρεν.ϊε τΙα 1.γιποΕπ, οτι

α -τΙαιικ :Με Ι.γωο8αε τα ΙΙαπαΙΙα. Κάτι θαοιιτίἰτι, οτι τι

τ τΙαιπτ άται, Ο:τοιιτε 82 ΜοπτειαΙ:απ. Ετ ίοιιτ εστι. ‹Ια που

ναΙ ΒαΙΙΙόαε. Ιταττι Αυτιά Ι..αττοΙα τ1ιιΙ Γοτιτ τω. Κάτι :Ια

ποττναΙ τω: ΒαΙΙΙΙό ιιιι`Κογ τΙ'Ατι8Ιατατι·α ,ατά οπα1ιταε πιώ

π? ίιιι·απτ τΙιι- Κογ ά'Αη8·Ιατεττα ΡΙττΓιαιιτε αυτιά άτα: δ:

Ρ:ιϊε. (:'άτ ὰ ίςανοἱτ Ια Ρο.ϊε τΙα ΤειτΙοα δ: «Ια ΒΙ8·οτ·τα , οτι

τι ττοίε άτα2, ΤειτΙ:α , Ι.αίτατΙαπ4οιπ, Καπο Ια ώραϊε ‹Ια

ΒοατΒιτα ου α τΙαιυτ άται, ΒοτΙαε ό: ντιΒτα. Βοιωτια ν.

άτα, ΒαΙΙανΙΙΙα8τ Ιαε Παπ τΙα ΤΙ1ο11€ι1°8. 8οπτωα κ”. άτα:

Και” Ροιπἱαιι, ΜειτΙα, $1118:ιΙα, Ογα, δ: ΡΙατττΙΙα θα ανα!.

αΜαι τΙ'ΑωΙαπε 8τ τΙα "ΓΙιατιιατιπα. Καπ: ατι Ροἰττοιι δ:

Αώου ΒαΙΙανΙΙΙα δ: Ιω Πα: «Ια Τοικιτε.

Υ;»
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οι: εοΝΤ :σε Αιιτιο1.1Ξε

:1υσ Ισ Μη· ά”Α:ισΙσ:σ::σ ε σα: Ξι(ΖεΙεΙεΙσ 1:21:11

]σιι: ά'Οσ:σΙ::σ δεισ ::ιΙΙ οι:: ι.::.δ:ίσοιΒΙεΙ›Ισ:ιισιι:

Ισ Ρ:Ιιισσ :Ισ (ΙεΙσε Ιου ΙΙΙε εΙ:ιΙιισζ

ΙἱσιιιΙσ:σ::ισυ: :1υ'ΙΙ Ιυ:σ , σσιιΕσ:::ισ , δ: εσσ:ουνσ σε:

· ίσ:σ::ισιι: Ιε μια δ: του: Ισ ::εΙ::Ισ δ:εσω:: Μ: ὰ Β:σ

σε” :ιι Ιε :ιιειιἰσ:σ :1υ'ΙΙ σΙΙ: σίσ:Ισ: δ: ω::ΞσΙσ ὰ (:εΙεΙεε

δ: ΙσσΙυΙ συ :συε Ισε σοΙ:ιε δ: ε::ΙσΙσε σου: :ευ: ω:ιιιιισ ΙΙ

ΙυΙ :συσΙισ εσωπισΙΙ: , δ: συ:σ:ἰυσ: , δ: σου που· σ:ιωιι::σ.

Ι:σιιι :ιυ'ΙΙ ε Ιυ:σ ὰ ίεΙ:σ Ισε :σιισιισΙε:Ισιιε , σσίΙΙο:ιε , δ:

::ευίσο:ε , :1υΙ τω: ὰ ίεΙ:σ άσε σε::Ισε εσωτάσσε σε: τω:

::σιιίσΙΙ, δ: ΙσσΙΙσε σ:ινογσ: δ: άσΙΙν:σ: ευ ΙΙογ :Ισ ΙΙ:ευσσ οι:

ὰ Ισε άσσυ:σι ει: Ιου: δ: ΙΙσυ :ου:σιιυε σε Ισ:::σε εσωι·άσσε

άσε ε::ἰσε.
Ι:ισ::ι ΙΙ Ιυ:ε άσ Γσυ:ίσσΙ: άσ ΙΙΙ-σ: άυ :ιοπι :Ισ Κο): άσ

Ε:ειισσ σε: Ιε πιε:ιΙ::σ εσωι:άσσ.

Ι:σ::ι συ'ΙΙ Ιυ:σ άσΙἰν:σ: ευ Ιὶογ άσ Ι::ειπσσ Ισε ίσ::σ:σΙΤσε

Α:ιεΙσίοΙισε οσσυσσσε ου :ογευ::ισ άσ Ι::ε:ισσ σε: Ιε ίο:::ισ

δ: ::ιε:ιΙσ:σ ωιι:σ:ιυσε ε: Ισ:::σε ω: σ:: ίεΙ:σε δ: εσω:άσσε.

Ι:συι συσ σε: Γσ:σιιισιι: ΙΙ :σ:ισιισσ ὰ σουτ:: συσ::σ δ:

σ:σσσε άσ Μ: ω:ι::σ Ισ Κο): άσ Ρ:ειισσ δ: (σε Ι·ιοΙ:ε δα::

ίσΙοιι Ιε Ισ:::ισ άσε Ισ:::σε Γυ: σ: εσσσ::Ισσε. σ

-Ι:σ:ιι συ'ΙΙ Ιυ:σ Ισε εΙΙειισσε ίεΙ:σε ευ Κοσ :Ισ Ρ:ειισσ σε:

Ιε υιειιΙσ:σ συ:: εσω:άσσε ίσο: ενσωυσε Ιε :ιισάΙΙΙσε:Ισπ

συΙ σΙΙ ίεΙ:σ άσε ΙΙΙε:υσ:ιε δ: άσ Β:σ:εΙ8:ισ.

Ιτσ:ιι :1υ'ΙΙ Ιυ:σ Ιε άσΙΙν:ε:ισσ άσ Ιε σσ:ίο:ιιισ άυ Κοχ σε:

Ιε ::ιει:Ιστσ συσ εσω:άσσ σΙΙ, δ: :Ισε σ:ΙΙο:ι:ιΙστε :Ισ Ροἰιάσ:ε

δωσε άυ: συΙ εσυ άσΙνσυ: εΙσ: ενσσ:1υσε Ισ Κογ :Ισ Ρ:ε:ισσ.

Ι:σ::ι Ιε άσΙΙν:ευσσ άσε ΙιοΙ:εσσε, δ: ω::ι:υσ:ι: ΙΙε ίσ:σιι:

σουνσ::ισ2 δ: άσ:ιισιισι σε: Ιε :ιιειιΙσ:σ :1υσ εσσο:άσσ :Πε

δ: ευΙΙΙ Ισ :σεΙιειισσιιισιι: άσε ΙιοΙΙεσσε ω:ιιυισ εσω:άσ σΙΙ.

Ι:σιιι συ'ΙΙ Ιυ:σ ωΙιίσ:ιιπσ: Ισε σ:ΙνΙΙσσσε άσε Ιισιιιισε νΙΙΙσε

σιιΙ Ιυγ (στου: ΙεεΙΙΙΙσσε σε: Ιε :ιιειιὶσ:σ εσω:άσσ.
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Ιιαιιι ιιιι'ΙΙ Ιαἰια δι ιΙαΙΞνιατα αιικ αεΙΙίαε ιοιιι Ια Ιαιιι ατι

ιοιιιαε Ιαιιτε ιαιιαε ιιιι'ΙΙ :Μπι διιιιιι Ιιιγ ίαιοιιι ΙααΙΙΙααε μι

Μάι: αααοιιΙ μι Ια ίοιιιια δι ιιιαιιἱατα αι:αοιιΙέαε οιι ιΙΙι

ιιαΙιιιέ. ι .

Ιιαιιι οιια Με <ίαιατιιαιιε ιιιιι ίσοι ι ίαἱια μι Με αιιίαιιε δι

αιιιταε δα ία μτιἰα μιι ΙαιΙΙι αααοιιΙ , ΙΙ Με Μια ίαΙτα αιι

ΡΙιιίιοίΙ ιιιι'ΙΙ Ροι1τια Ιιοιιιιαιιιαιιι δι ιΙανια μι ΙαιΙΙι αααοιιΙ.

Ιιαιιι φα τοιιιαε Ιαε Ιαιιταε οιι'ΙΙ δώ: αιινογατ δι ΒαἰΙΙΙαι

_αιι ΙΙογ ιΙα Ι:ιατιια αναιιι οιι αιιιέε Ια άαΙινιαιιαα οι: ία Ρατ

ίοιιιια, Η αιινοΙατα μι Ια ιιιατιιαια δι ίοιιτιιια ααιοιιΙέαε, δι

Μια δι ααιοιιιΡΙἰια του: ια ιιιια Βήτα ιΙοἰι μι ΙαιΙἰι αααοτιΙ

δι μι Ια ιιιαιιιαια αοιιιαιιιια απ ιααΙιιγ, δι αε Ιαιιιαε αααοτ

άέαε μι Ιαε αοτιίαιιΙιι :Με μιιιαε.

Νοιιε Ευοιιιιιιι Ιζογ ιΙ'ΑιιιιΙαιαιτα Ριοιιιαιιοιι5 απ

Ιογαιιιό δι ατι μιοΙα δα Κογ (αετό, δι ῇιιιοιιε Γιιι Ια (:οιμ

οι: ]αΓιιε (ζΙιιΙΙι δι Ιαε ίαΙιιιε αναιι8ΙΙαε ιιιιἰ αι ίσοι ιατιιτ,

8αιιΙαι, αιιιαιἰιιατ, δι αααοιιιρΙἱι ιοιιιαε Με αΙιοΓαε δι αΙιααιι

ιιαε ιΙ'ΙααΙΙαε αοιιιατιιιαε δι αίαιΙΡιαε ατι ααΡι Ριαίαιιι τοΙΙα μι

Ια Ι:οτιιια δι ιιιαιιιαια αοιιιιιιἰΓαε έε Ιαιιιαε οιάοιιιιααε δι αα

αοιιΙέαε μι ιιοΙΙ:ια αοιιίαΙΙ.

Νοιιε Ειιοιι.ιιι·τ αΙιιΓιιέ Ι·ΙΙε ιΙιι Κογ ιΙ"Αιι€Ιαιαιια, Ριίτι- α

τα ιΜ θαΜε , Ρτοιιιαιιοιιε δι ιιιιοιιε Πιτ Ια (]οιρε ιΙα ]αίιιε

ειπα διΙαε ίαἰιιε αναιιεΙΙαε ιιιιἰ αι ίσοι ταιιἰι,ΒαιιΙατ, αιιταιί

μι, δι αι:αοιιιΡΙιτ ιοιιιαε Ιαε αΙιοίαε δι αΙιααιιιιαε ιΙ'ΙααΙΙαε

μι ιιοΓιια ιΙΙι δαἰετιαιιι δι μια ιιιτέαε δι ριοιιιἱίαε μι Ια

ίοιιιιιια δι ιι·ιαιιιατα αοιιιιιιιιιίαε αιι ια τοΙΙα δι έε Μτιταε

οιιΙαιιααε δι αιαοτιΙέαε μι Ια αοι·ιίαΙΙ ιΙα ιιοΙΙια ιΙΙι $αιΒιιαιιτ

δι μια. °

ιιι ιιιιοΜεεεε οι ι.ΑισειινιιΑΝοε

ιΜ8 Ιιοί'ιειΒαε , δι ιΙα Ια ιι·ιατιιαια αοτιιιιια Η

ίαιοιιι ιιαΙιιἱα:.

Βιιιιιιι· δια. Οοιιιιιια μτΙ'ααιοιιδι μἰιι ίιιιαΙα Μια

αιιιια ιιοιιε δι ιιοε Ιιοἰιε δι ίιιαααΙΤαιιιε δι ιιοΙΙια τομο

πα απ” μπε δι ιιοΙΙτα Ιτατα α: Ριαιι.ο:α μοι Ιιιι , Με
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ΙισΕεε; ίιιτσοδοιπ3ε δε Ιε·:εσμαι·ιιω δε °Ι:ι::ιιιεε: εΙ':ιιιιιτε: μια;

ίιετΙε·7ε Μπι, δσΐ002ε;,δε.2ΙΙίδοσεΙοσε ειειευτισιιε ει.νΙσιιε δ:

Ρσισειε-ανσίι· ειιίε;ειιΒΙε: , ειι€το-Ιοε ιιιιττοε εΙισίεε ιισίΙι·ε (Με

"Βετο ίειιί`τ εε:ειιιε :Ισ ιισιιε Ι:ειΙΙΙστ εεεεειἰιιε ΙιοΠε8εε,ΙείειιιεΙε

ΜΜΕ δι: ίεοι·ε: εισιιε π Βο.ΙΙΙΙοι δε ·εΙεΙΙντει , δε επεσα ὸοἰι:

4 ΙοειΙΙΙιετ δε εΙε:ΙΝεεε_Ρειτ Ια σιωΙεεε: εμε :εποε γ οΓτσιω δε

ε'εισιιιιε δω ΙισΙΙ.ι€δείε ίσιιτ·σΒΙΙ.8ιω , δε :ιιιττεε ία Γοτσἰειιτ

οΒΙΙΒΙει ὲ·ιιοιιε εΙετειιΙε Μαι δε ·ΙσγιιΙσιπι:ιιτ ίση ΙισΙΙαεε : δ:

δε με ιισΙΙ:εε: εΙΙε Μα ίοΙε τεσιιΙε ειπε εισιιε Και· νιιεΙΙΙσιιε

ΒειΙΙΙΙεεδε εΙοιιιιετ Ισσιιτιο δε ίσειΠΙΩιιιεε ίειιττέ εΙ'εΙΙι·ε: ι:ι·ειΙεεΙο2

δ: εΙειιιει·ιει εσιινε:ιιο.ΒΙσσιεστ εΙιιτειι·ιε Ιε:εΙιτ ΙισΓτειεε: ε δε ειιιίΠ

εΙεΙΙνεστ_εΙσεΙΙτ ΙιοΙΙ:ι€ε: φωτια; Με :σώσε εισιιι·ειιισγ ΙΙ εΙσΙ

νε:ιιε εειιΙι· επι ΙισΙΙ:ι8εε Γει·σιιε εκεσιτιΡΙιεε. Νοειε εσιιΠεΙε

"σε ΙειεΙΙεεε τσε111ετΙΙ:στΙΙτε ι·:ι.ΙΓσιιειο.ΒΙε ανοι·ιε ρεσιιιΙε διμο

ιιιεττοιιε ,-ιιιτσιιε 8ε :ινσιιε ιστό Γιιτ·Ιε: Ωσηε δε: 1είειε (Παω:

εμε Ιεε τΙισίεε εε:εστεΙέσε ὁ. ιισΙΙ:ταεΙΙε Έκτο εκεσιιιΡΙΙε:ε σουτ

ΙείειιιοΙΙοε Πε ιι€ειάκοιιε ΙισΙΙιει8=εε πισω Ιεε εΙεΙΙνι·στσιιε δ: ίδ

-τσιιε .ι:ειιότε: :οσε ιειιιΙι:ετε δε εΙε:ΙΙνι·ει εΙαεΒε Ιισθ:ι8ε οι:

ι·σγειιιιιιε -εΙε: Ρι·.πικο δε οιι Ρονοιε δε: ιισΙΙι·ε δΙε7Ει·αι:. ΟΜΕ

θι Γο.νσιε :Ι ΒσιιΙοἰειιετ, δε Ιεε ίεεσιιε ίεστδιιιοπτ τσιιεΙιεΙτο , δε

Ιε:ε 8:ιι·εΙετσιιε δ: εΙάειιεΙεεσιιε δ: ·τοιιε :ιτιιεΙΙε οιι ειιιρείεΙιε..

πιεσε δε εΙείΙσειι·ΒΙετε δε εΙειεσιισεε ε:Ιισίειε μι; ΙείειειεΙΙεε Πε,

.ρσιιετοΙεσε άσε ι:ΙεΙ:ιγιο: σει επιρείεΙιΙσι δε: Ρ:ιτειι· ίειιιιεΙιε

πιεσε ἑι σώσε ρονσΙι: δε ·εΙυεΙΙε ΙισΙΙ:ι€ε , σου σΙεΙΙιιιιε εισά

_εσιιειιιεε σΒΙΙ8σεισιιε , ΡΙε:8ετιε:ε) οιι τοιιικτιαιιαε , σε επιασε

εΙισίεε ειιιε:Ικεσιιειιιεε @Με ιιιΓειιισε αιιιισιιτεΙυγε δ: ειιιΙΙΙ με)

-πισεεσιιε δ: ιιιεσιιε ε:οιιιιιτιε: εΙ:ΠΙιε ειπε δοτου; Ε: ι·ειιιΡε ειιι'ΙΙε

ίαση: ΙισΙΙ:ιεεε , πισω σε ιιιεεεεοειε , τισ ίσιιθ`τει·σειε ΙείεΙΙτε

ΙισΠ·α8ετε :Με πιἱε στι ΡεΙΙοιι ίεειιιέετ , πιαΙε Ιοε ετ:ιΙετετοσε

Ό

2Π1Ι;ιΙ3Ι€Π°1€ΠΕ μι· Ια ειιειιιἰεεε ειιι'ΙΙ ειΡΡειεεἰειιε :Σ Ιειιι· [κτίση-

1ιετε δ: ἔι Ιε:ιιτ αρα: ε δε Με Ιο.ΙΙΤετσιιε δ: ίοιιΙΤτετι:σιιε ίεειιιεΙιε:

η_ο.ιι. πιεσε :Ποτ εΓΙιεττε μιτιισΠεε τογαιιιιιο δε* ΙΙ Ιειιτ ΡΙε1Ι1°2 με·

Ι'είμε:ε: δε: δεσ-Ι: ισιτι·εδε ιιιιε ιιιιΙε -οσιιτειιιιε·ειι ι·εεσιιτιι:ιιιε,

(ε: ΡΙιιε επεσε 8τειεε σε Και· ΒιΙἴσιιε οιι Ια ε:Ιτέ δε νΙΙΙε: ε1ιιο

εισιιε Ισια Ι::ιΙΙΙει·σιιε δ: σΙΙο.ΒΙΙτστιε επ ι·ισίει·ετ εΙΙτ τσγαιιιιισε

δ: Ιειπε 8εσε σΗἰεἱει·ε εΙείαι·ιιιεσ Ι:ιΙΙΤετοιιε Γοιιίτει·σιιτ όσω

+:σειιειιε δ: ΡιιΙΙΙΙιΙε:πιειιτ νειιἱι: εΙενετε ε:ιιΙιε , δ: Υ άε:ιτιε:ιιι·εε·

δ: εείΙσιιτιιεε οιι εσγωιιιε δε: ΡΒι1ΠΕθ ΡειΙΙΙΙ:Ιειι:ιειιτ @σε
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αιιοτιτι άοΓτοιιτΙ:Ιοτα6: (ο τιοιτε τατίοτιε οΙΙ:το ΓαἰτΙο οοιιτταἰτο,

τιοιιε νοτιΙοτιε οΙΙτο τοτιττ ό: τοιιιιτέ Ροτιτ Ρατιτττο δ: οιιοοτι

τιτ τοΙ ΙιΙαίτττο ό: τΙττΕιτιιο οοιιιιτιο Ιζογ Γατ:τέ τΙοττ οτιοοτττιτ

οτι τοΙ ατε. Ι)οτιτιέ τπτ τοίττιοιετιατιοο ἴοτι.8 τιοίττο 8τατιι:

[τοΙ οτι τιοΙΙτο ντΙΙο τΙο (Μαιο Ιο ιοτιτττ. τοστ :ΙΌτίτοΙστο
Ι'ατι τιο ττταοο ττττΙ ::ιεε τι: ο Ι

 

Ι..ΕΤΤΒΕ5 ΡΟΠΚ τ.Α_τιΕττντ:ΑΝοε
ι τΙο Ια ΚοοΙιοΙΙο.

ΕΗΑΝ ρατ Ια εταοο :Ιο ΒΙοτι Κογ :Ιο Ρτατι:ο. Α τιοε

ι'αιιιοα ίοαιιΙκ Ιοε Ι'τοΙαε ό: Ιο ::ιττετε , Ιοε Βια, (Ιοτιτοε,

Βατοτιο, (ΠιοναΙΙΙοτε,6: τιοΒΙοε, Ιοε Μαιτοε,Ιοε τιιτοο, τττιτ

νοτβτέ 8: ΙιαΙυττατιε τΙο Ια νἱΙΙο :Ιο Ια ΙΙοοτιοΙΙο τ δ: α τοιιε

ατιττοε ἔι :τοι ΙΙ μια δ: ιιοτιττα αρτιαττοιιιτ τιοε ΓιιοΒιοτε οτι

τοτιιιιοταΙιτέ Ροτιτ οατιτοτΙο οι: :τυο ΙΙε τἰοτιτιοτιτ δ: οιιτ οτι

ΙατΙτττο νιΙΙο δ: οτιαίτοΙ ό: έε τοττοτοΙΤοε τΙΙΙ:οΙΙτιιτ , ό: οτι τοιι

τοτ Ιοτιτο αρραι·τοτια.ιιοοε δ: αρτιο τέΙαιιοοε ΓαΙτιτ ό: όιΙοέτιοτι.

Ι.οε ττιιοττοε τττιτ οτιτ Ιοτιττττιοτιι τ τΙτιτέ οτιττο τιοΙττο τι:οα

οτιτοι: $οιετιοτιτ δ: τιοτο ματι Κογ :Ιο Ρταιιοο Ιτιτ ντναιιτ δ:

αρτέε Γοτι τΙοοορε οτιττο ιιοτιο τΙ'ιιτιο Ραπ , οτ Ιο ΙΙογ τΙ'Ατι

ΒΙοτοττο ιιοίττο Έκτο, ΙοτιιιοΙ τοοΙατιιοττ ανοιτ τΙτοττ οτι τΙΙτ

τογατιττιο τΙ'ατιττο ραπ οιιτ Ροτττό ττιοττΙτ τςτατιτ :Ιοττιτιι:ιττο·

τιοτι με ΓοτιΙοττιοιιτ ι τιοττε δ: τι νοτιε, ττιατε ἑι τοιιτ Ιο ροτιΡΙο

τΙο τιοΙττο τογατιττιο δ: τΙοε τογαιιτι·ιοε νοτΠτιε , δ: α. τοτιτο

οΙιτοΡττοιιτέ, Η οοτιιτιιο νοιιετιιοΓιτιοε Ιο ω” Μου. Πατ Ρατ

Ιοί:Ιττοε 8ιιοττοε Ιοιιτ ιιιατιιτοετοιε ανοιιτιοε ΙιατατΙΙοε ττιοττοΙ

Ιω, οοετττοιιε τΙο τζοτιε , τιιΙΙοτττοιιε τΙ'οΒΙτίοε , τΙοΙτττιξτἱοιι8

τΙοε οοττιε , δ: τιοτιΙε τΙοε αττιοε, τΙοΠοταττοτιε τΙο ρτιοοΙΙοε ό:

:Ιο ντοτ8οε , τΙοεΙ·ιοιιοΙΙταττοτιε τΙο ίοτιιτιιοε ιιιατἰέοε δ: νοτνοε,

ατίτιτοε τιο νΙΙΙοε δ: τΙο τιιατιοττε δ: έ:ΙΙΙιοοε, τοΙιοττοε δ: ορ

ΡτοΠΙοτιο, διιοττοτιιοιιε τΙο νοτοε ό: τΙο οτιοττιιτι : 1ττΙΙ:τοο οτι

οίτ ίατΙΙΙο, ό: Ια τογ :ΙιτοΙτἰοτιτιο τοττοΙοτέο, ό: τιιατοΙιατττΙτίο

ιιοττο : ο: τατιτ τΙ'ατιττοε τιιατιΙιτ δ: ΙιοτττΙιΙοε Βήτα ε'οτι Γοιιτ

οτιίτιγ :τικ Πε τιο ροτιττοιοιιτ οΓττο :Ιἰε, τιοτιιΙιτοο, τιο οΓ:τἰτ›ε:

τα ΙοίτιιιοΙε τιοτι με ΙοττΙοτιιοτιτ Ιοε τΙοιιιτ τογατιιτιοε , τιταίε
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Ιεε .ιιιτεεε τογαιιισεε σατ εΙιτεΙτἱεστέ οιι ίοιιίτεσιιε ιτιοιιΙε

σ'αΡΙΙἰέ`τἰοιιε δε σαιισιασεε ιττεσαταΙιΙεε. Ρσιιτειιιογ πατε

εοσσσετασε δε σετιίαιιε 'Ιεε σιαιιΙιε σεΙΙ.ιιε σίτε ειιιε νταγ ίασ

Ι›ΙατιΙε εΙιοίε είται: εμε σΙτιε στταστ ε'ειι σονσιεστ εσίιιἰτ σιι

τεισσε ασνεσἰτ ε δε σα: Ιε τιισσσε ίοτιίτσιτ ταστ σ'ασ8οιΙΐεε

δε σε σοιιΙειιτε σατ Ιείσίτεε Βιιεττε.ε; δε αγαστ σἰτἰέ δε σοσι

σαΠιοσ σε τισίΙ:τε σαι δε ΙογειΙ σειισΙε δισ Η τετσιεσιεστ δε

Η ΙογαΙειτιεστ ε'εΙτ τετιιιε Η Ιοσδιιεσιεστ επ νταγε εοτιθ:ασεε

δε οσεἰΙΤασεε ειινετε σσιιε , εσ ειτσοΕ·ιστ Ιειιτ εασε δεΙειιτε

Μεσε σ τοιιε σετιΙε, δε @σε είεΙιενει σεΓσειιε δε σιἱΓεε σοστ

σοιιε σενοσε Μαι ενοσ σετσετιιεΙΙε σιεσιοἱτε. Ανοσε σαιτ

εε σἱεςο. Γοιιίτειιιι σατσΙεε δε τταΙττἰέ σε σαἰιε. ΡτεσιΙετε

πιεσε σατ Ιε ισογεσε σε ΙιοσααΒΙεε σετεε εσ Ι)Ιειι σΙιιίιειιτε

()ατσιιιαιιΙιτ δε στεΠασεε σε σοΙττε δαἰστ Ρετε Ιε Ρασε ειπε

· ε εταιιτ σἰΙἰ8εσεε δε ιιιίτασεε γ τι:αναιΙΙετεστ σουτ Ιοτε ε δε

σεστιἱε εε γ αἰτ ειι σΙιιΙὶειιτε τταιτισεα , σα.τΙει, δε σΙιιΙΙειιτε·

νογεε τοτιεΙιιέεε επττε πατε δε ΙεσΙτ Ιζογ σ'ΑσστΙετεττε

ιιτοίττε σετε : ΗσαΙεσιεστ οτι σισιε σε Μαγ σετταισ σαΠε

νισστεστ εσ Ρτασεε σιεΙΙ'αεεε σε σατ σσίτι:ε δ.. ΡετεΙε Ρασε

.τιοε ασια δε ίεαιιΙιε Ι)αΙισέ σε ΕΙιισσγ , ίτετε 5γιιιαι σε·

Ι.ασετεε ΜαΙΓττε σε Ι'Οτστ!Ιεε ττετεε ΡτείεΙιειιτε,δε Ηιισιιεει
σε θεσενε, 5εΙσσειιτ σΙΑστσσ· εΙιεναΙΙΙετ , οιι είτσιτ Ιοτε

Ιεσιτ ΚΟ), σ'ΑιισΙει:εττε εσ (αι σΙΙ: ε δε τω: αΙΙετεστ δε νἱιι

στε ωστε σιεΙΙασεε σενετε τιοίττε ττεε ετιἱετ αἰτιίσε Με δε
σενετε Ιεσιτ Κα, σ'Ασ8Ιετεττε σοστε σετε σιτε εσ σΙιισειιτε σ

Ιἰειιιε ίε αΙΤεισΙαΙετεστ τταἱττειιτε σ'ιισε σαττ δε σ'σιιιττε σαιτ

σατΙετ δε τταΙττὶετ σε σαΙιε αστε) σου-ε εσύ Ιοτε είτιαιε ειι

ΑσιεΙετεττε, δε Ιεσἰτ ΙΙογσ'ΑσΒΙετεττε , δε Ιεε τογαιισιεε

σε Για δε σε Ι'αιιττε. Ετ αει σετταΙσ ε'αΠετσΒΙετεστ Ιεε τταἰτ

τειιτε δε στοειιτειιτε σε σσίττε σε (σε σουτ σσιιε δε σουτ·

Ιιιἰ , αγαστσ εε σε σοτιε δε σε Ιιιί σΙαισ δε ίσιισιί-αστ σονοιττ

δε Ιεε στοειιτειιτε δε τταἰττειι-τε σε σατ σσίττε σἱτ σεσγειι Ιε·

Ρτἰσεε σε (ΣαΙεε ΗΙε αἱσίιιό σιισἰτ Κα· σ'ΑσἔΙετεττε σοίττε

σετε αγαστ σονοΙτ δε αιιέτστΙτέ σε Γοσ σιε σετε εσ εεΓτε

σατείε ε Βτετἰεσγ στέε σε (ΣΙιατττεε , οιιεσιεΙ ΙΙετι σε σατ

Ιεε, τταἱττἰέε·, δε αεεστσέε- σει-Με σαἱιε δε εοσε:οτσε σεε

τταιττειιτε δε στοειιτειιτε σε Ι'ιισε δε σε Ι'αιιττε σαττἰε , (σε

ιιοειε Ιεε σείεοτε ,_ σΙΙΓεσεἰοσε ι δε ειιεττεε στι:: σοιιε δε Ιεσιτ

Κοσ:·
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Κογ δ'Αι·ιεΙετεεεε ιιοΓτεε Γεεεε ανΙσιιε Γεω εοι·ιεεε Ι'αιιεεε ,

ΙεειιιεΙ τεαἱττἰέ δε μἰιτ Ιεε Ρεοειιτειιτε δε τισιιε δε δε ιιοίττε δΙτ

ΙΙΙε Ροιιτ ιισιιε δε Ροιιτ ει), δε Ιεδιτ ιιοίττε ιιερνειι Ιε Ρεἱιιεε

δε ΒαΙεε αγαιιτ ὰ εε Ροιιτ εε ρονσιι· Ροιιτ Γσιι διτ ρεεε εισΠεε

Γεετε δε Ροιιτ Ιιιι. Ετ τισιιε αρτέε εεε εΙισΓεε αΙειΙΙ Γαἱτεε δε ὰ

τισιιε ταρροεεεεε δε ειιρσΓέεε,εσιιΓὶδετε εε ειδε δἰτ εΙε , ιεειιΙιτ

τεαἰττιέε δε μιιτ διι εσειΓειΙ δε εσιιΓειιτειιιειιτ δε ρΙιιΓΙειιτε δε

ιιοΙττε 8αιιε δε Ιιειιαξετε , ΡεεΙαε δε ΓαΙιιτε εΒΙΙΓε, Βια, Οσιιτεε,

ταειτ Ρετε δε Ι:εαειεε,διιε αιιτεεε δεε εΙεεε δε 8ειιε δ'ειςΙΙΓε, δε

Βαεοειε , ΩΙιεναΙΙιεεε, δε αιιτεεε ιισΒΙεε Ι›σιιτἔεσἱε , δε αιιτεεε

Γαιτεεε δε ιιοΓττε τογαιιιι·ιε τισιιε αρμἱίἱεε Ιεε ετιιεεεεε δε Ιεε

εειαιιΙκ δε δοιιΙειιτε δει'ΓιιΓδιε δσιιτ Ιε μιιρΙε εΓτοιε Η ιιιαΙιιιειιό,

εσιιιιειε εΙε διτ,ΡΙιιε ειδε Ροιιτ Ια δεΙΙιιεαιιεε δε ιισΓτεε σεεΓοιι

ειε ὰ Ι'οιιιιειιτ δε Ια ΒΙοιεε διι Κογ δεε τσγε δε δε Ια νΕεεεε

Ματιε _, δε Ροιιτ τενεταιιεε δε Γαιιιτε εεΙιΓε, δε ιιοΙτεε $αΙιιτ

Ρετε Ιε Ραμ,δε δε ΓεΓδιτε τιιεΓΓαεεε , ανοιιε εσιιΓειιτι δε εσιι

Γειιτσιιε , εατιτισιιε , 8εεσιιε, δε αΡΡεοιινοειε. Ραε ΙεειιιεΙ τεαιτ

ειδ τισιιε ειιτεε αιιττεε εΙισΓεε ανσιιε ρεσιτιιε δε δενσειεΙιαΙΙΙΙετ

ὰ ιισΙΙεε δΙτ Γεεεε Ιε Κογ δ'ΑιιΒΙετεετε τισιιε Ιιιγ δε Ροιιτ Γεε

ΙιοΙτε δεΓιιεεεΙΤειιτε α τσιιΓΙσιιεε Ια νΙΙΙε δε εΙιαΓτεΙ δε Ιεε Γοτ

τετεΓΓεε δε Ια ΚοεΙιεΙΙε ανεε Ιεε αρραττειιαιιεεε δε αρμιιδαιι

εεε δ'ιεεΙΙεε. Ροιιεειιιογ ιιοιιε νοιιΙοιιε Ιεε εοιινειιαιιεεε

. δε ΡεοιιιεΓΓεε εΙε με τισιιε Γιιε εε Γαιτεε τειιἰτ δε. αεεσειιΡΙΞε

με αΙΤ.ιιιτ δε διι εοιιΓεΙΙ δεε Ρετε δεαιιττεε δείΙΙιε δε, ΙιαΙΙΙσιιε

δεδεΙινεοιιε,δε δεΙαἰΓΓσειε ὰ ιιοΓττε διτ Γτετε Ιε Κογ δ'Αιι€Ιε

τετεε σετ εεε εεεΓειιτεε Ιετττεε τισιιε Ιιιγ δε Ροιιτ Γεε Ιιοἰτε δε

ΓιιεεεΓΓειιεε Ιαδιττε νΙΙΙε, Ιε εΙιαΙτεΙ ,δε Ιεε ΓσετεεείΓεε δε Ια

ΚοεΙιεΙΙε ανεε Ιεε αρραετειιαιιεεε δε αρρειιδαιιεεε δ'ιεεΙΙε ει:

ΓαιιιΓΙι·ιε , ειι ΡτσΡεἱετό ι δε δ'τεεΙΙε τισιιε δενεΙτοιιε δε δεΙΪαἰ

ΙΙΙΤοιιε δε ειι νεΙτοιιε δε ΓαιΙΙΙΤσιιε ειοΓεεε διτ Γτει·ε , δε Ιεε παιδ

Ρσττοειε ειι Ιιιἰ ανεε τοιιε Ιεε Εεε. , ιιιεἱδἰδτΙσιιε, ΓειειιειιεΙε,

τιοιιιιειαἔε , ναΙΤαιιΙιε, ναΙΓεΙαἔεε, οΙιεΙΙΓαιιεε , δε ΓιιΒιεεΐτἱοιιε ,

τεεοιιιισιΓΤαιιεεε, εενεταιιεεε, εατδεε, ανοϋαιΓοιιε, ρατεστια8εε,

ιτιεεε δε ιιιἱιεεε , ιιιιΡετε, δεοΙττιιτεε, εειιτεε , τενειιιιεε , δε τσιπ

εε ειδε ιισιιε ανισιιε δε Ρονιοιιε ανοιε εε εΙισΓεε δεΙΤιιε διττεε ὰ

τετιιε, ρσΠεδετ,δεανοιε. εεε αΙΓανοἰε επ δειειαΙιιε εε δει ιι

είτ ειι δειιιαιιιε , α τειιἱε ειι δέ εε ειιιι είε ειι θέ σιι διτ Κογ

δ°ΑιιΘΙετεεεε δε ὰ Γεε ΙιοΙτε δε ΓιιεεεΙΤειιτε ρει·μτιιεΙΙειιιειιτ.
ο 2
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Μετιδοτιε δε εοττιττιειιδοτιε εΙττοἰττετιιετιτ Ρετ εεε ΡτεΓειιτεε

Ιετττεε δ νοιιε τοιιε ΕνεΓδιιεε, ΡτεΙεε, ΠοΙετιε , ΟΙιεΡιττεε,

()ετδΙτιειιΙιτ ,δεειιττεε εετιε δ'εδΙΙΓε , Ιεε Πει: , ΝοΙιΙεε, δε

Βετοτιε , ()ΙιενεΙΙΙετε, νεΠεειιΙιε , (ΞοτιΓιιΙε , Μεἱτεε,_]ιιτεε , δε

ιιιιΙνετΓὶτε δεΓδΙτεε νΙΙΙε , εΙιείτεΙ , δε ΓοττετεΙΤεε, δε εΡΡεττεἐ

τιετιεεε δεεΡΡειιδετιεεε , δε δ τοιιε ειιττεε δ διιἱ ΙΙ εΡΡεττἰειι

δτε,δε δ εΙιεειιιι δ'ειιΙκ ετιτετιτ εοτιιττιε ΙΙ ιιοιιε ειι Γοιιτ ΓιιΙι

Βιετε ετι τειτιΡοτεΙΙτέ δεε εΙιοΓεε διιΊΙε οιιτ εΓδιττεε νΙΙΙε,

εΙιεΙτεΙ, δε ΓοττετεΠεε δε Ιειιτε εΡΡεττετιειιεεε δε εΡΡετιδειιεεε,

διιε οιι δἰτ Ιζον δ'ΑτιδΙετεττε δε δ Γεε Ιιοἰτε δε ΓιιεεεΙΤειιτε

δοτεΓενειιτ ΓεεΙει Ιεε Ιιοτιιιιιε8εε, ΙΙδεετιεεε, Γετνιεεε, τενε

άδικο, οΙιεΙΙΤειιεεε, τεεοτιδιιοιΠετιεεε, διιε νοιιε τιοιιε δε

· Με:: , δε Γειττεε είτοἰειιτ ειτε ΙΙονε δε Ετετιεε τιοε ετιεεΙττεε

δε δ Ιειιτ εοπιιιιιιτιε δεΡιιτεε τετιδΙει, Γεεἱει δε Ρείει Ιεε ται

τεε, δτοΙττιιτεε , δενοιτε δε τοιιτεε ειιττεε τεδενετιεεε τεΙΙεε

δεετι Ιε Γοιιτττιε διιε νοιιε ιιοιιε δενιεε δε είτοιετιτ Γεττεε δ.

τιοιιεδεδτιοε ειιεείτιτεε τονε δε Ετετιεε οιι τεττιΡε ΡείΓέ. Πε

τοιιτεε ΙεΓδιιεΙΙεε εΙιοΓεε δε δε εΙιεειιιιε δ'ΙεεΙΙεε ιιοιιε διιίτ

τοιιε, δεΙΙντοιιε δε εΒΓοΙΙΙοιιε Ρετ εεε ΡτεΓετιτεε Ιετττεε δ

τοιιίὶοιιτε νοιιε δεΓΓιτε διε ΕνεΓδιιεε , ΡτεΙεε, (ΞΙιεΡΙττε δε

δειιε δ'Ε8ΙἰΓε , Πιτ:: δε ειιττεε τιοΒΙεε Βετοιιε , εΙιενεΙΙΙΙετε,

νεΙΓεειιΙιτ , εοτιΓιιΙε , τιιεἰτεε, δε τιιτει ,'εοττιτιιιιιιεεδε ιιτιΙνετ

Ιὶτέ δεΓδιττεε νΙΙΙεε , εΙιεΙτεΙ, ΓοττετεΙΤεε δε εΡΡεττετιετιεεε

δε εΡΡετιδετιεεε δεΙΤιιε δΙττεε. δειιΓ δε τεΓετνέ ειτε Ε8ΙἰΓεε

δε δειιε δ°εΡΙΙΓε εε διιε δ ειδε: εΡΡεττἱετιτ , δε διιε τοιιτ

εε διιι ε είτε οτειιΡό δε είτ δετειιιι διε Ιειιτ Ροιιτ εεΙιοἰΓοτι

δεε Βιιεττεε Ιειιτ ΓοΙτ τετιδιι δε δεΙἱντέ. Ετ διιε Ιε νΙΙΙε, Ιε

εΙιείτεΙ δε Ιεε ΓοττετεΙΤεε Γετοτιτ δε δετιιοιιττοτιτ ετι τεΙΙε ΙΙ

Ιιεττεε “δε ίτετιεΙιΙΓε , εοπιιτιε εΙΙεε είτοἰετιτ Ρετενετιτ επ

ιιοίττε πιεἰτι δε Γεἰδτιειιτἱε, Γε εοτιττεΙτεε πε Γοτιτ εως Φο

Γεε ενετιτ διττεε. Μετιδοτιε ιιεετιτιιοἰτιε δε εΙττοἱττετιιετιε

εοττιτιιετιδοτιε δε ενεεδιιεε, εε Γε πιεΙΗετ εΙΙτ, τοττιιιιεττοτιε

Ρετ εεε ΡτεΓειιτεε επ 5ετιεΓεΙιεΙ δε Χεἰιιτοιιιδε , δεδεΙιεειιτι

δ'ειιΙιτ, δε δ Ιειιτε Ιτειιτειιετιε,διιε Πε εοιιττεΙΒτιειιτ τοΙδε

τιιετιτ τοιιε εοιιττεδἱΓειιε, δεΓοΙιειΓΤετιε δε τεΙιεΙΙεε Ρετ τοιιτεε

Ιεε νονεε_δε ττιετιἰετεε διιε τιιεΙΙἱετ Γετε δε διιε Γεἱτε Γετε δ

οΙιεῇτ ΡεἰῦΙιΙετιιετιτ, Γετιιιειιιετιτ, δε ετιτἰετειτιετιτ ετα ε:ΙιοΓεε

δείΓιιε διττεε δε δ εΙιετιιιιε δ'ιεεΙΙεε ΓεΙοτι Ιε τετιειιτ δε εεε'
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ΡτσΙΙσπτσε στι τσΙΙσ τπαπΙσ:σ συ'ΙΙ τιν σοτινΙσπΒιισ ατιττσιιισπ:

Ρου:νσσΙτ. ὅτι: :ου:σε ΙσίσυσΙΙσε σΙιοίσε δ: σΙι:ισυτισε δΊ

σσΙΙσε δ: :Ισε :Ι:Ρσ:ι:Ιαπσσε δ: αΡΡα::σπαπσσε πουε| νουΙοπε

ά σοπιπιαπ:Ιοπε συσ τουε ποε ΙσαυΙι: ΙΙιΙισΙσι σΙ5σΙΙΙσιι: δ:

στι:σπ:Ιστι: α ιιοΙΙΙΙ:ε δσπσΙσΙιαιτΙι: 3 ΙιαΙΙΙΙε3 Ιυσσε δ: Ρτσνοε3

δ: Ι Ισυτε :Ισ υτσι3 δ: δι σΙιασυπ :Ι'συΙιτ. Επ τσΙΙι·ισΙπσ :Ισ

ΙασυσΙΙσ σΙιοΙξ πουε ανσπε Μ: πιστα:: ποΙΙ:σ ΓσσΙ στι σε:

Ρτσίσπτσε Ιστττσε. Ι)οπτιέ α (ΙαΙαΙε Ισ και”. Ιου: :Ι'ΟΕΙο
σ:: Ι”ατι :Ισ στα:: τπΙΙ σο:: Μ:: Ε

σδδδδσσδδδέ8%Κωδ%ω%%%Μ%%%%%δδ

ι.ετττπεε του πο:

(:οτπιτιστιτ ΙΙ συΙτ:σ :Ισ Ισυτ Ιον τουε Ισε :στιατιε :Ισ Ι

ΟαΙαΙε 3 ΜστΙσ 3 ΟιιΙΙιισε3 δ: Ισυτε αΡΡαττστιατισσε.

Ευα:: Ρα: Ια 3στασσ :Ισ Ι)Ισυ Κο): :Ισ Ετατισσ. Α :ισε ΙιΙσπ

ατιισι Ισε Α:σΙισνσΙσυσε3 ΕνσΙσυσε3 ΑΙιΙσσε δ: αυττσε Ιστσ

Ια:3 Ισε Ι)ονσπε3Ρτσνοε 3 (ΙΙιαΡΙ::σε δ: (Ισπνσπε δ: αυ:τσε

ΡστΙσπτισε :Ι'ΕΒΙΙΓσε τατιτ (Ξα:Ιισ:ΙταυΙι:3 ΟοΙΙσεΙαυΙι: 3 :οπι
πισ σοπνσπ:υαυΙι:3 δ: αυ:τσε τσδτιΙΙστσε δ: ΙσσυΙΙσ:σε3 δ: Δ

Ι ιιοε απισι δ: ΙσαυΙι: Ισε Ι)υι:3 ()οπ:σε 3 νΙσοπτσε 3 Βατο:ιε 3

(ΙΙισναΙΙστε 3 δ: αυττσε 3 τιοΙοΙσε δ: ποπ τιοΒΙσε3Ισε πιαΙτσε δ: Ισε

σΙ:Ι·ισνΙπε 3 δ:Ιυτσ:3 δ: τι του: Ισ σουιπιυπ τιοε Ι.υΙσεΙσε ρου:

σαυΙσ :Ισ :σιιιΡσταΙΙ:έ :αυτ :Ισ ΙΙσι συσ :Ι'αυ::σε σΙιοίσε σε

νΙΙΙσε 3σΙιαΙΙσΙεδ: ίο::στσΙΙσε3 δ: στι :ουε Ισε μη:: δ: ΙΙσυι: δ:

ΐσΙσπσυ:Ισε :Ισ ΟαΙαΙε 3 :Ισ ΜστΙσ 3 :Ισ 5απεατσ 3 :Ισ (ΙουΙοΙΒπσ,

:Ισ Ηαπισε 3 :Ισ νναΙσ3 δ: :Ισ Ονσ, δ: :Ισε αυττσε ΙΙσυι: αΠὶε

:ΙστΙαπε Ισε Ι' Μσ::σε 3 δ: Ιιοτιπσε 3 δ: Ιιοπ:Ισσ :ΙσίΓουε3 σΙστΙΡε

ΙαΙυ: δ: :ΙΙΙσδΙ:Ισπ. Ι.σε 8υσ:τσε συΙ στι: Ιοπσυστπσπ:::Ιυτέ σπ:τσ οι "Πιο

πσΙΙ:σ :τσε-σΙισ: 5σΙσπσυτ δ: Ρστσ Ια:ΙΙε Κο): :Ισ Εταπσσ Ιυν Ι°"°° "ω"

νΙνα:ι: δ: αΡ:σε Ιου :ΙσσσΡε 3 ά· 60:93: σ: ίπ Ρτσ:ε:ἰεπ:ἰ. Ε: :οπι

:τισ Ρα: Ισ ::αἰτ:ἱέ :Ισ Ραπ: :ισυε ανσπε οδΙτονέ δ: Ρ:οττιἱε α

ΙιαΙΙΙΙστ, :ΙσΙἰν:σ:3 δ: :ΙσΙαΙΙΙΙσ:ὲ ποίΙτσ:ΙΙτ Ι:στσ Ρουι· Μ): δ:

Ρου: Ισε ΙιοΙτε δ: ΓυσσσΙΙσυ:ε δ. :ουίἰουτε σσ:ταἰπσε τσ::σε

δ: συσ: 3 σΙιαΙΙσαυΙι: 3 νΙΙΙσε 3 σοπτσι 3 δ: ΓσΙσπσυτΙσ συ :ΙΙ:

:οναυ:τισ3 ΙΙ σοπιπισ ΡΙυε Ι ΡΙαἱτι σΙΙ σοτι:σπυ συ :ΙΙ: ::αΙ::Ιέ

δ: ασσοτ:Ι. Επ:τσ ΙσίσυσΙΙσε οποία» Ιου: Ιστέ:ΙΙΙσε 3 στι::

α
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:οααΙ:: δ: οΙιαΙΙοΙΙο:Ιοε :Ιο (ΞαΙαἱε , δ:: Μο:Ιο, :Ιο 5αααα:ο ;

:Ιο (ζοΙοἰἔαο , :Ιο Ηααιοε , ό:: νναι:,αα: Ογο, ΙΙ ::οαπαο

ΡΙιια α ΡΙαΙα οΙΙ: οοατοαιι :α Ι'α::ἱοΙο :Ρα :Η οιι:ΙΙ: ::αΙ::Ιό.

:Ιιι:1:ιοΙ Ια παω: οαίι:Ι:. Ι:ο:α Ιο:ΙΙ: Κογ :ΙΑαΡΙο:ο::ο

αιι:α Ιο :Ι1αΙΙοΙ δ: Ια νΙΙΙο :Ιο (ΙαΙαΙα α Ιο :ΙιαΙΙοΙ, Ια νΙΙΙο , δ:

ίοΙΡαοα:Ιο δ:: Μο:Ιο ε Ιοε νΙΙΙοε, :ΙιαΙΙοαι:Ι:: δ: ΓοΙΡαοα:Ιο :Ιο
5αα8α:ο , (ΞοΙοΙΡαο , Ηα:αοε , νναι: δ: Ογο , αν:: :οπο , Ι

Ι›οἱε , :αα:οἰε , :ινΙο:οε , κατω , ίοΙΡαοα:Ιοε, ανοιιαΙΓοα

:Ι'ο8ΙἰΓοε , δ: :οιι:οε αα::οε αΡΡα::οααα:ο δ: Ποια: οα::οΡΙΓ.

ίααε :Ιο:Ιααε Ιοα απατα, δ: Βοααοε :Ρα ε'οαίαἰνοα:. στα α

ίςανοΙ: :Ιο ΟαΙαἰε Ιαί:1ιι'αιι ΙΙΙ :Ιο Ια ::νΙο:ο του: αα:οα: Γατι

ΒΙο, δ: α::ΙΙΙ Ρα: Ια :Ινἰο:ο :μα να Ρα: :ΙοΙα ΡοΙΙ δ:ααΙΙἰ μα·

ιαοΙΓιαοε Ια :ἰνἰοτο :Ρα οΙΙΙΕΙ οι: 8ι·αα: Ια): :Ιο (Μαιο: δ:
Ιαί:1ιι'αι: Ι::ο:ἰα ε δ: :ΙΙΙΙα Ρα: Ια ναΙέο απου: Ια :αοαταἱαἔαο

:Ιο (:αΙΙΙτι1ΙΙ οα:Ιοιιαατ αιοΓιαο Ια :αοα:αΙαΡαο, δ: αα1ΙΞ μα.

:μια α Ια απο: ανο: δααεα:ο δ: ία αΡΡα::οααα:οε. Ε: αοι:ε

νοιιΙααε α:οο:αΡΙΙ: :ο αι:: οΙΙ οοα:οαιι οι: ΙΙα::Ι:Ιο :γ :ΙοΙΤιιε

οί::ΙΡ: , δ: Ια:ΙΙ::ο μα: ία: ·Ιοε οΙαοίοε ::οατοαι:οα ο:: ΙοοΙαγ ,Ι

Ι:: :ΙιαΙ:οΙ δ: Ια νΙΙΙο ό:: €αΙαἱε , Ιο οΙ·ιαΙ:οΙ δ:Ια νΙΙΙο δ: ΙΙ::

:ζαοιι:Ιο :Ιο Μο:Ιοε Ιοε νΙΙΙοε , οΙπαΙΙ:οαιιΙ:: δ: ΓοΙΡαοα:Ιοε :Ιο

5ααΡα:ο , ΟοΙοΙαΒαο, Ηα:αοε , νναΙο , δ:Ογο αν:: :ο::οα,

Βοἱε , :αα:οἱα , τἰνἱοτοε , κατ:: , ΓοΙΡαοα:Ιοε , ανοιιαἰίοαα

::ΙΐοεΙΙίοα δ: :οικω αι:::οε αΡΡα::οαααοοε δ: Ποια: οα::οΡΙΙϊααε

:Ιο:Ιααο Ιοε ιαο::οε δ: Ιαοααοε :ΙοΙΤαε οίο:ΙΡ:οε , :α αοοοι::-

ΡΙἰΙΓαα: ία: :ο Ιο ::αἰ::ἰέ δ: Ια μακ, ανοαε ::ααΓΡο::έ, Ι:αΙΙ-›

ΙΙέ, δ: :ΙοΙἰν:έ δ: :ΙοΙαΙΙΙΙἐ : ::ααΓΡο::οαε , Ι:αΙΙΙοαε, δ: ::Ι::ΙΙ-·

ν:οαε, δ: :ΙοΙαΙΙΤοαε α αοΙΙ:ο :Πε απο Ι:: Ιζογ :ΙΆαΡΙοαα·ω

Ρα:: Ιαγ Ροιι: Γοε ΙιοΙ:α δ: ία::οΙΙοιι:ε Με :Ιποίοε :ΙοΙΤαε·:Ιἰ:οε

::οα:οαιιοε οι: :ΙΙ: α::Ι::Ιο ίοΙοα Ια :οποια :Ι'Ι:οΙμΡ α τωτ ἐ

:οαΙΙοατε ΡαΙΠΒΙοαΙοατ. ()'οΙΙ αΙΤαιιοΙ: :ο :Ρα οί: :α :Ιο:ααΙ:·α:

ε: :οαΙ: ο:: :ΙοιααΙαο, δ: :ο :Ρα οί: οα 5ο:: έ: :οαἱ: :α Ηοία,

ω:: δ: οα::οΡ:έ Ιοε Ιιο:Ι:α8οα :Ιοε οεΙἰίοε :Ρα :Ιοιαοιι::οα:

αι1:::ΙΙ::ο8 οΒΙΙΓοε οα:Ιο:ο:αοα: , :1ιιοΙ:Ιαοε Ρα:: ::ιι'ΙΙε τω::

αΙΙΙ5. Ε: ααΠἰ οι::οΡ:έ Ιω Ιιο:Ι:α8οε :Ιοε αιιττοε εαπ :Ιω μα:

:Ιο Μο:Ιο δ: δ:: ΟαΙαΙε>αΙΙΙε Ι1ο:ε:Ιο Ια νΙΙΙο :Ιο (ΞαΙαΙε ΜΗΝ”

Ι Ια ναΙιιο δ: οοα: ΙΙν:έο :Ιο ::::οε Ρα: α:: :Ιο ·Ια ταοααογο

::οατ:αα: α:: Ραϊε , δ: αιι :ΙεΙΤοιιΙσε :ΙοίααοΙε Ιιο:Ι:α:ζο Ιου:

:Ιοαιοιι::οα: Ιαί:1ιιοε α Ια να:: :Ι:ΙΤαε @το α( α::@ποια Μια
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Με Ιιατἰιαξζαε διΙιαΒιιαιισιιε αίΙῖίαε αιι Ιαδιιια νἱΙΜ δα (ῖαΙαἱε

αναα Ιαιιιε αρρατιαιιαιιααε αναα ισιιι ια απο: ασιιιριἰιιε αδ σιιδἰι

αιιΜΙα,ίαιιί Με Ιιατιια8αε δαε 8αιιε διι μϊε δα ΜαιΜ δι (ῖαΙαἰε

ιιιίιιιιαε α αδιια ίσιιιιιια , δι ασπιιιια μι αιιισιιι αίιδἱι,δαιιισιιι

τσιπ ατι δσιιιαἱιια σιιδιι ΙΚογ δ'ΑιιΒΙαιαιτα σουτ αιι σιδαιιαια

ία νσιιΙατιιό , δι μι ιαε ιιιαίαιιιαε Ιαιιταε ιιιαιισιιε Ιιστε , «ειδι

ισιιε,αΙιίσΙΙσιιε δι δαΙαἱΙίσιιε δα ιιοίιτα σιιαιΙΤαιιαα, Ιισιιιπιαεαε,

Ιἰ8ααιιααε ίσγε , ίατιαιιιαιιε , δι ίαινΜαε ιιιιαΙιιασιιιιιιαε σιιαιιι

ασκ αΙισίαε ιαιιι ίαιιΙαιιιαιιι , ίααιιε αίδιιε (:ΙιαίιααιιΙιι, νἰΙΜε ι δι

5αιΒιιαιιιιαε , δα ΜαιΙα, δα $αιιιιαια , δα (δσιιΙσιειια , δαΗα

ιιιαε , δα νναΙα δι δα Ο”, δι διιε ΙΙαιυι αιιιια8ΙΙίαιιε δαδατιε

Ιαε ιιιαιιαε δι Ιισιιιιαε αναιιιδιιιαε ισιιε ρι·αΙαε , αΙιΙιαι , δι Ρατ

ίσιιιιαε δα ίαΙιιια ΕεΙἰία , ααιΙιαδιαιιΙιι δι αιιιιαε Βατοιιε , αΙια

ναΙἰαιε,ιιοΙιΙαε , δι ιισιι ιισιιΜε , ναΙίαιιΙιι, δι αιιιιαε, δι Με ασπι

ιιιιιιιαε , Βσιιι8ασιε δι ισιιε Με ΙιαΙιἰιαιιε δαε αΙιαΙΜαιιΙι , νἰΙΜε,

δι Παοκ ασιιιαιιιιε σιι διι αιιΜΜ. Ε: Ιαιιι τιιαιιδστιε δι ασπι

ιι·ιατιδσιιε αίιισιιαιιιαιιι, αιιισιιιΒιισιιε ἐι αΙιααιιιιε δ'αιιΙιι οσα ι

ιισιιιαδιι ίιαια Μ Κογ δ'ΑιιἔΙαιαιια,ἔι ίαε Ιισιιε, δι ίιιαααΙΙαιιιε

αισιιΠσιιιε σιι α Ιαιιιε δαριιιαα ίαααιιι δι ΙιαΙΙΙαιιι δοταίαιια

ναιιι Με Ιιστιιιιιαεαε , ΙΙΒααιιααε , ίσγ , ίαιταιιιαιιε , ίαινιααε,

ιαναταιιααε , δι ισιιιαε σΙιαἱίΙῖιιιααε , ιιιι:ιι·ιι ασκ αΙισίαε δαίίιιε

διιαε, δι σουτ ΙααΙΜε, δι Ιαιιι -μγαιιι Με ιαιιιαε, ιαναιιιιε,

δισιιιιιιαε , αιιιοΙιιιιιαιιε ιαΙε δι αιι Ια ιιιαιιἰατα σιιιΙε Με ιισιιε

δοΙναιιι, δι ίαιιαε αίισιαιιι σιι ιαιιιρε μΙΤέ , δι Ιιιγ σΙιαΙΙΤατιι

δσιαεαιιαναιιι :σκοπια α Ιαιιι δισιιιιιιιαι,5αΙΒιιαιιι, ίαιιναεΙαε

αΙισίαε δαΠιιεδιιαε. Ετ ιιααιιιιισιιιε ιιιατιδσιιε δι ασιιιιιιαιισιιε

μι ααε ιιιαπιαε Μιιιαε :ιιι ΙιαΙΙΙΙ δ,Α ιτιἰαιιε , δι αιιιι 8σιιναιιιαιιιε

δαε αοιιιαι δ,ΑιιοΙε δι δα ΒσιιΙοἱειια φα Ιαδιια σΙιαιίΙαιιια

ίαἰια δι ασκ αιιιιαε αΙισίαε δαΙΤιιεδἰιαε ιαιιιτ, Βαιδατ δι ααισιιι- ι

ΡΙἰι νσιιε ι:οιιιταιιιΒιιαιιι, ία ιιιαΙΙ:ιαι αΙι ,ισιιε δι αΙιααιιτι δα

νσιιεδι ισιιε αιιιιαε ιαιιι αΙιαίιαΙαιιιε σιια ιαμιαιιιαε δαε αΙια

ΙΙααιιιι , νιΙΜε δι ίσιιαιαίίαε δι ισιιε αιιιταεα σοι ΙΙ μια δι

ιισιιιια ισιιαΙιἰαι Η αναιιι ισιιιιιια ΙΙ αΡμιιιαιιδια , δι δα Ια

ιιιαΙΙΙαιιια δι ΡΙιιε ίατιιια ιιιαιιιαια σπα ίαΙια ία Ρσιιια. Επι.

ιαίιιισιιια δα Ι.ισιιαΙΙα αΙιοία ιισιιε ανοτιε ίαΙι ιιιαιιτα ποδια

ίααΙ α ιαε σιαίαιιιαεΙαιιιαε. Ποιιιιέ ι @κι Ια ισιιιιι ισιιτ

δ'ΟδιοΙεια Ι'αιι δα Βιαι:α ιι ιιι ιιι.

.9αιμιωιω· αμβαπι πιστα ά!δι2· ιοκῇωἰ|ι·ε !ἰ:Ιατα , μια

ιτα]ίαιω ]υδαππα: Και:: ΙΜέία :Μσαἰἰτ ιααυιΜΙππι (ΞικΦωμ

[απι ,α!πια ακίδα: ιαΜΜιωιι Μπάνιου».



 
 

Ι.ΕΤΤΚΕδ Ι)Π ΚΟΥ

@ή Ρτοττιοτ σ. τἰοΙἱντοτ εὶ το:Πιτο Ρτιἱ!ἰΡΡο το Νανο.ττο

τουτο; ίοε τοττοε [οιοτι ιο οοιιτοιιιι οτι ττειιττιό.

Ει-τωτ ΡεττΙο οπο: όο Ι)ιοτι Κο), τι: Ρτειιοο :Α τοιιε :ουκ

οιιι οοε οτοΓοιιτοε Ιοτττοε νοττοτι: Ματ. $εινοι: ΒιιΓοιιε ὰ

:σιτε ΡτοΓοιιε δ: ἔι νοτιἱτ οπο οιι ττοἱττἰέ τιο Ι:: τω): δ: :ιοοοττ

Βιιτ Ιο νιτι. ῇοιττ τΙο Μη τιοττττιιι Ρ:ιιΤέ ἔι Βτοτιοτιγ Ρτοε :το

(Π·ιοτττοε οιιττο πατε ότιιοΙττο ττοε τω:: Έκτο Ιο Βογ ο'Ατι

εΙοτοττο ρου: τιοιιε τιτιω δ: Ροιιτ Με ειΙΙἱοι , οιιιἱε , ό: :αιτιο

τοτιε τΓτιτιο μ:: ό: ά'τιιιττο οι: οοτιτοτιιι μι: οΓΡοοἱτιΙ οτι :τη

, εττἰοΙο οοτιτοιιτιτιτ οοττο ίοιιτπιο. Ιτοττι οπο Ιοόιτ Κογ :ιο

τ., Ι:τατιοο τοτι:Ιτα ό: τοτε τοιιότο δ: τοΠο.ΒΙΙτ οι: Μ: ὰ ΜοΠιτο

,, ΡιιιιιΡΡο ‹.ὶο Ν:τν:ιττο ό: ἔι τοιιε ίοε εά!ιοτοιιε οτι ειρροττ ό: τω.

,, ΡΙτιίτοίτ οπο Βιιτο Ι'οτι Ροιιττο (πιο πιει οτιεἱτι δ: :το ΡΙιιετ:τιττ

,, άειτιε οτι οτι ρτοοοτιαιτι, τοποσ οο οιιο ιο Κογ (ιο Ι:τιιτιοο (οτε.

,, μποτ. :ιο (ῖεΙοἱε :οιιτοε Ιοε νιΙΙοε, οτιαίτοειιιΙι:, δ: τοττοτοΙΤοε,

Σ, ἀτοἰτε,τοιιτοε,ΡτοΗε, ῇιττΞτΙἱᾶἱοτιε8τ Ποιο: οιιοΙεοοτιοιιοε οτιο

δ) Ιοτιιτ ιτιοΠιτο ΡΙιιΙΞΡΡο τω: Ροιιτ οτιιιίο τΙο Ιιιγ οοτιιττιο Ροιιτ

,, οποίο οΙο θ. τοττιιτιο , οιι τωτιιτ εκιτιο:οτιε τιτιοτοι·ι: οιι άοινοτιτ

,, τοτιίτ οιι τομιιτιιο.Ετ ιιο Ιοιιτ ίοτο ῇειττιαἰε ΙοτιιτΚογ τοΡτοιιοτιο,

,, όοττιτιιτιεο , τιο οττιΡοίοιιοττιοτιτ,ροιιτ τιιτοιιτιοε οΙιοίοε Βήτα

,, οπο: οοε τιοιιτοε , δ: Ιοιιτ ρατόοτιιιοττι τουτο; οδοτιίοε δ:

- ,, ττιοΓρτιίοε οιι τοτιιρε ρειΙΤέ Ροιιτ οτιιτίο :ιο Ε: Βιιοττο,6: Πιτ οο

,, οικου: ΓοεΙοτττοε οοτιτιοο8:ίοΗιίοτιτοε, ίο οιτο Ιοόιτ τιτοιΠτο

,, ΡιιιΙιρρο ό: Γοε αντιο: τιτΠιοτοιιε τοτοιιττιοτιτ οτι Γοιι Ιιοττιττιποο,

ο) δειιιἰ Γοιοτιτ Βοτιε ό: ΙογειιιΙιτ νειΠΒιιιΙιτ. Ροιιτοοογ πατε Κογ

άο Ι:τατιοο άοΠὶιε ω: νοιιΙοτιε τΙο ττοιττο Ροττἰο,Ροιιτ τω: οπο

τοτιοεγίοτιιτι·ιοε,8ατάοτ, τοτιιτ,8::τοοοττιΡΙιτ Ιοε οΙιοΙοε όοΠ”ιιε

τἱἰτοε οοτιτοτιιιοε οιιἀἰτ οττἰοΙο τω ίταιιτιο δ: (απο πιο! οτιοιτι 8:

.ποπ νοτιιτ οιιοοτιττο οτα τιοιιε ό: μ.: :τιτττοε οιι οιιοΙοτιο τιπο

τιἰοτο. Οο!ιοοτιε που: ο οσε ιιοιτε, δ:τοιτε Με τω” , δ: Ιοε

Βἰοιιε τω ιιοε Ιιοἰτε , Ρτοίοιιε δ: ενοτιίτ , τουτο οΡΡοΠτἱοτιδ:

οοτιττο:Πτ οοΠἔιιιε ο. Ϊειἰτο τοτιἰτ , οτιτοτὶτιοτ δ: :ιοοοτιιρΙιτ Ιοε

τω” ωτοτιιτω οοτιτοτιιιοε οτι:Ητ :ιττιοΙο. Ετ ιιιτοτιε Πιτ Ιο
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ε01°Ρ8 :το 1οτιιε-ΕΙιττττ,τοτιττ,8ατάοτ σ: αοοστιιΡΙττ :ο τιτιο ίαττο

τΙονσιιε Ρατ ΙοτιΙττ ατττοΙο (απο ίαττο στι νοτιττ ατι οσιιτταττο οτι

αττοιιοο τττατιτοτο. Ετι τέτιισττι τΙο ΙατιιιοΙΙο :Ποίο τιστιε ανστιε

οι πιοτττο τιοτττο ΓοοΙ τι στο Ρτοίοτιτοε Ιοτττοε. Ι)στιτιιέ α (:αΙατε

Ιο ιτττττ τ τ τσιπ τΙ'ΟέτσΙιτο Ι”ατι τΙο τιται:ο Μ (ΚΚΠ.Χ.

Φττττττῷὐτττὐἀῶττττῷτὐττ

τεττατεου αοτ '

Πτι πιο. Ρττίοτιε Ιιστ”ταΡοε στο τΙοτνοτιτ οί'ττο τιιιτττοε

:το Ιοτιι: αιτηση. .

ΕΑΜ: Ρατ Ια εταοο :το Πτοιι Κογ τΙο Ι:ταιιοο. δανσττ το

]Γστιε α τσιιε Ρτοίοιιε ό: α νοτιττ τιιιο σιι τταττττό :το Ια Ρατ:: δ:

αοοσττ ίαττ Ιο νι τι τσιπ :το Μαγ ττοτταττι ΡαΠο τι Βτοττετιγ Ρτέε .

τΙο ΕΙιατττοε οτιττο τιστιε δ: τιστττο ττοε οτιτοτ Έκτο το Κο)! τΙ'Ατι

ΒΙοτοττο Ρσιιτ τισιτε ό: Ρσιιτ Ιτιγ δ: Ρστιτ Ιοε.αΙΙτοι, αττιτε,

δ: ατΙΙιοτοτιε τΙ'ιιτιο Ραττ ό: τΙ'αιιττο οΙτ οστιτοτιιι Ρατ οτ-ΡοοταΙ ιιτι

ατττοΙο οστιτοτιαιιτ οοίτο τσττιιο. Ιτοττι οΙτ αοοσττΙέ οπο Ιοτ- ο

στα (οτα Ρττίστιε στο νοτι:Ιτστιτ τΙοτιισιττοτ οτι ΙισίταιιοΡστιτ,ι

Ιο Κσγ τΙο Ρτατιοο,οστιιτιιο τΙττ οίτ Γοτοιιτ, Ρατττιττο τΙοΙἱντο2 αν

τΙο Ιοιιτε Ρτττοτιε ίατιε Ραγοτ αιιοιιιιο ταοτιςστιε Ροτιτ Ιο τοιιιΡε ,,

ΡαΙΙ-έ το τΙτ τι'στιτ οττό α αοοσττΙ :το οοττατιιο ταοτιςστι Ρατ”

οστινοτιατιοοε ίαττοο Ρατανατιτ Ιο ττοτε τσιπ τιο Μαγ τΙοτταττι,,

Ραίτέ τ 8: το ατιοιιτι :Ι'οιιΙ.ιτ οττ Ιιστε τΙ'Αιι€Ιοτοττο ό: τιο το”

τοτι:Ι α ()αΙατο·οτι ΙισΙταεο τΙοτΙατιτ Ιο Ρτοττιτοτ ττισγε αΡτέε,,

Ιοί:Ιτττο: ττστε τοτιιατιιο: τΙο Ια δ. 1οατι , :οΙΤατιτ τττΙττοο , οτιι- ,,

ΡοίοΙιοτιιοτιτ ,_τΙ τιο Και Ρατ τιιιτττο :το τα Ρτττστι,τιιατε του. ,,

οστιττατιιτ Ρατ Ιο ΙΚσγ :Ιο Ρτατιοο α τοτστιττιοτ οτι Ατι€Ιοτοττο ,,_

οστιιτιιο Ρττίστιιιτοτ, οτι τι Ραγοτ Ια Ραττιο Ρατ Ιτιγ οστιιιιιτίο δ: ,,

οτιοοιιτιιο Ρατ τΙοτταττΙτ :το ίσο τοτστιτ, Ρστιττιιιογ τισιιε Κο): ,,

στο Ι:τατιοο τω” τΙττ νσιιΙστιε Ιοττττ ατττοΙο οτιτατιτ οσττιττιο τ!

τιστιε τοιιοτιο τι: οστιιττιο τισιιε γ Γσττιττιοι τοτιιιε :Ιο τιστττο

Ρατττο τοτιττ, ιταττΙοτ, 6: αοοστιιΡΙττ ίαιιε ίτατιτΙο (απο ιιιαΙ

οιι8ττι; σΒΙτἔστιε ι τιο ίαττο τισ: Ιιοττε , ό: 808 Ιαιοτια άν. α:

τα ῇτιυετ τπτ.
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Ι.ιΕΤΤΚΕ ΒΕ ΚΕΕΟΚΜ ΕΚ

Ιεε ΙιοίΙσεεε σεΓειΙΙασε.

μεσω σαι· Ια σταεε σε Πἱειι Και σε Ετασεε.- Α τουε

· εευΙιΞ εσύ εεε στεΓεστεε Ιετττεε νεττοστ ΓειΙι1τ. $ςανοΙτ σε

Γαιε σιτε ου τταΙιτιέ σε Ια σαΙιε δε αεεοττ Γαἱτ Ιε νιιι.ἱουτ

σε Μη σετταὶσ σαΙΤέ σ ΒτετΙεσγ στέε σε.(:Ιιατττε εσττε

σουε δε σσίττε ττεε εΙιἰετ Γτετε Ιε Κογ σΙΑσεΙετεττε- σουτ

σοιιε δε Μ), , δε σουτ Ιεε αΙΙΙει , ατσἰε ,δε ασΙιετεσε σ'υσε

σαττ δε σ αιιττε,είΙ: εοστεστι σατ είσεειαΙ υσ αττιεΙε εοστεσ:ιστ

), εεττε Γσττσε. Ιτετιι αεεοτσέ είε σιτε εσ Ιιευ σεΓσἱτε σατα

,, εεε σιιἱ σε νειιστοστ σ (:αΙειΙε , οτι ειιιι σιουττοστ , ου Γε

σ:ιττιτοιιτ Γασε εοσσιε Ιιστε συ σονοΙτ συ Κατ σ'ΑσἔΙετεττε,

Ιε Κογ σε Ετασεε Γετα τεσυ σε ειι ΒαΙΙΙΙετ σ'αυττεε σε Γεω

τιΙαΙιΙε είστε ασ σΙυε στα συ'ΙΙ ροιιττα είττε ίαἱτ σεσασε τσια

ττε σιοἱε στσεΙιαΙσε αστέε εε εμε Ιε ΒαὶΙΙἱ σ'Αιιιἰεσε συ Ιε

3,· σιαίτε σε 5αΙστ Οισετ εσ ΓεταΓυτ εε σατ Ιετττεε σιισιτ Κογ

,, σ'ΑσεΙετεττε ωστε. Ετ σοιιττα Ιεσιτ Κα· σε Ι:τασεε ε

ό Γαι σεσαττΙτ σε ΩαΙιιΙε ασιεσετ ειι Γα εοσισασσιε σἱκ σεε

Μό Ιιοίταεεε τεΙε εασισε Ιεε σευιε ΙΙογε αεεστσετσιιτ,δεΓουσιτα

3, εμε συ εισαστε σεε συαταιιτε σείΓυε σιτε εσ σεισειιτε ;υΓ

” ειιιεε ατι σουιΙστε σε ττεστε. Ρατειυογ σουε Κα· σε Ετα.σεε

ε νουΙσσε Ιεσιτ αττΙεΙε εστειιιτ εοσιτσε ΙΙ τιουε τοιιεΙιε (στ. ε:

ἐκ ιισπέστιί.

` εαεεεδεεεεεεε~

Γ. σε ατε Με σΕσνοισειι εεε Βουκεεοιε

- Ιιοίτσισεε σ ()ειΙαιε.

),

δ)

δ,

Ώθ

Εκ ΑΝ σα Ια σταεε σε Ι)Ιειι Κα, σε Ετασεε. 5ς:ινοΙτ Γαί

Γαιε εμε ου @σεε σε σαιιε.τ . . είε εοιιτεσυ σαιτ είσεείαΙ

» στι αττιεΙε....εσ εείτε ίοτυιε. Ιτεσι αεεστσέ είε εμε Ιε

» Ιισγ σε Ετασεε σεσασε ττοΙε σιοΙε αστέε εε ειυε ΙΙ Γετα σαττἰ

» σε (3α.Ιαίε, τεσστα σ (ΙειΙ.ιίε ετι Ιιοίτεισε συσττε σετΓοσσεε σε

Ια
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Ια νΙΙΙε δε Ρατἰε , δε δευτ ΡεεΓοιιιιεε δε εΙ·ιαειιιιεε δεε νΙΙΙεε ”

δσιιτ Ιεε εισιιιε ε'ειιΓιιϊειιτι ()'εΙτ ὰ Γαιιοιε δε δ· Οττιετ, 3,

Ατταε, Αιιιτειιε, ΒεαιιΙνει,· Ι'ΙΙΙε, Βσιιαγ , Ρεειτι·ιε , ΕΙιαα- 3,

Ιστιε , Τεογεε , ()Ιιατετεε , ΤσιιΙσιτπε, μιση, ΟεΙεαειε , 3,

_ (ΙοττιμεΒιιε, Κοιτειι, ()αειι, Τσιιτε, Βσιιε,ιεεε, ΡΙιιε ΓοιιΙΙΙ- "

Γαιιε δεΓδΙτεεε νΙΙΙεε Ροιιτ Ι'αεεοτιιρΙΙΙΓειιιειιτ δε εε στεΓειιτ σ.

τταἱτεἱέ. °` Ροιιτειιιογ ιιοιι3 Ε” δεΙΓιιε δΙτνσιιΙστιε ΙεδΙτ αετΙ

εΙε ότι” έ:: βιοεπισι·έ. . _ ~ ϊ ς

εεετιιιεε σε ιδιετινιτειε τα ιισεει.ετι.ιε
δ ; _ σιι Ιε ΠιιεΔδεΙΤσιιιταΙιιε. '

]ΕιέΑιε με Ια Βεαεε δε Ι)Ιειι Κο), δε Ρταιιεε. Α Τοπε

εειιΙιε ειδ εεε ι:ιτεΓειιτεε Ανετεσιιτ δαΙιιτι δανοἰε ΓαἱΓοιιε

ειδε εοιιιιιιε με Ια Γσιιτιιιε δε Ια μἱκ τιοι.ι.νεΙΙειιιειιε ΓαἰτΙἔε

δε τεΓοτιιιέε ειιττει τισιιε δε ιιοΙΙτε ττεε εΙιιετ Γτετε Ιε Κοιι

-δ”Αιι8Ιετεεεε, τισιιε ΙιιΙ αγοιιε οδτεογέ , αεεστδέ , δε στοιιιιε

ὰ ΙιιΙ ΙιαΙΙΙει·, δεΙἱνεεε, δε δεΙαΙΙΙῖετ Ια νΙΙΙΙε δε Ιεε ΓοττετεΠεε

. εΙε Ια ΚοεΙιεΙΙε ανεε Ιεε εφτιαττετιαιιεεε ειιτεε Ιεε αιιτεεε

εΙιοΓεε δε Ροιιτ Γειιετέ δε εε Γ:ιΙτε Ιιιγ αγσιτε δωσε ιισε

Ιετττεε επ εεεταΙιιε Γοτιετιιε δε αιιειιιιε ΙιοΙτα,ει·εε; ιιοτιε Ροιιτ

ΡΙιιε εταιιτ Γειιττέ ΙιιΙ ανοιιε ιστοτιιΙε δε στσιειεττοιιε Ιογαιιιιιειιτ
Ιειι Ισοτιιιε Γογ , Γαιιε Γεαιιδε δε Γαιιε ιιιαΙ ειιεἱιι ειπε δεδαιιε πει

ιτιοἰε ιστοιιεΙιαιτι ει·ιΓιεΙαιιε αΡεέε ιιοΙΙεε μετετιιειιτ δε (ΞαΙαΙε,

τισιιε ΙσαΙΙΙεεστιε, δεΙΙντεεοτιε, δε δεΙαΙΙΓετσιιε,σιι Γετοιιε·ΒαιΙΙΙεε

δε δεΙἰνεετ ὰ τιοΓΙτε εΙΙτ Γτετε δ'Αιι€Ιετεττε ΙεΓδΙτεε -νΙΙΙεε,

ίσετεεεΙΤεε δε αρμττειταιιεεε μΙΓΙβΙειτιειιτ σιι ὰ Γστι τιιαιιδε

τι·3ειιτ , σιι ειδε· δεδαιιε οτι αιτττε ττιοΙε ΡτοιιεΙιώτι αρτέε ετι

Γιιἱαιιτ τισιιε ΙιιΙ τετιδεσιιε επ ΙιοΙτα,ιτε ΡΒΙΙιρρε ιισίττε τεεε

εΙιἰει· Ι·ΙΙε ειι Ια νΙΙΙε δε €αΙαἰε τισιιε γ δει·ιισιιτει· εεε ΙιοΓταΒε

ῖιιΓδιιεε ὰ ταιιτ ειτε τισιιε αΙστιε ΙιαἰΙΠό δε δεΙΙντξ ὰ εισΓετε δΙτ

Γτετε σιι ὰ Γοιι ιιιειιδετιιειιτ ΙεΓδΙττεε νιΙΙε , ΓσττετεΙΤεε δε αιτι

μετειιαιιεεε. Ετ Ροιιτ εε Με οΒΙΙἔοιιε ὰ ιισΙττε δΙτ Γτετε

τισιιε, ιιοε Ιισἱτε , δε τσιιε ιτοε σἰει·ιε ρεεΓειιε δε ανειιιι· επ

ειιιεΙειιτε ΙΙειι εδώ Γοἰειιτ ε· δε Ιιιτσιιε Γιιε Ιε εστι» δε 1εΓιιε
ο ΟΙιεΙΙΙ·Γαετέ εμε Ιεε εΙιοΓεε δεΓΓιιε διττεε Γεεοειε δε αεεοιιι

Α α



186 -ΜΙδΠΕΙ..Ι.ΈΙΝΕιδ

ΡΙἰτοιιε Ιονειιιιιετιτ, τοιιτε οΡΡοΙΙτΞοτιε δε εοιιττεδἰδτἱοτιε εεΓὅ

Γετε τ Ετι τεΓΙιιοιιιδ δε ΙεδιιεΙΙε εΙιοΓε ιιοιιε ενοτιε Γειτ

ττιετττε ι·ιοΓττε ΓεεΙ δ εεε ΡτεΓειιτεε Ιετττεε. Ποτιτιό δ (Ξε

Με Ιε ιειετιιι. τοιιτ δ'ΟδτοΙιτε Γετε δε ετεεε ττιΙΙ εεε τα.

~ εεεεεεεεεεεεεεεε=εεεωεεε

τε·ττεεε του εονεοΝτικΜΑτινεε

διι ττεἱττἰέ Γεἰτ αδ ΒτετΙΒιιν τοττΙΡΙό δ (ῖεΙεἱε .δε

Ιοτιτ ΓετιεΙιΙεΙιΙεε Ιετττεε δ. εεΙΙεε δει Κον δ,ΑτιΡΙε

τεττε , ειτεεΡτέ δέε Ιε ΡετεΡΙιε οίι ΙΙ δἰτ τετ ιιοιτε

Κον δΆτιδΙετεττε διιΓδιιεε δ Ιε δη οδι ΙΙ ν ε

Ροκ δε διδετετιεε. .

Γοτιε δ τοιιε ΡτεΓειιε δε δ νειιΙτ διιε ιιοιιε ενοτιε νειε Ιε

ττεΙττιό δ'εεεοττ Γειτ ιιειδειτεε Ρετ εεττεΙτιε ττεΙττειιτε δε

Ρτοευ.τειιτ ετιττε τιοιιε δε ιιοίττε ττεε εΙιἰετ Γτετε Ιε Κον

δ'ΑτιδΙετεττε εοιιτειιειιτ Ιε Γοτττιε διιἰ ε'ετιΓιιἰτι Ει-ιιιιετ.ιτε

εἰτιΒιέ Με διι Κον δε Ετετιεε, Ιδεδετιτ Ιε τονειιτιιε , Πιιε

δε Νοτιτιειιδἱε , δε ΠεΙΡΙιΙτι δε νἰειιιιε , Α Τοιιε εειιΙιτ διιἰ

εεε ΡτεΓειιτεε Ιετττεε νεττοιιτ ΓεΙιιτ. Νοιιε νοιιε ΓεἰΓοιιε

Γενοἱτ διιε δε τοιιε Ιεε δεΓΙιετε δε δεΓεοτε διιεΙεοτιδιιεε νε

ιιιιε δε δεττιετιει ετιττε ΜοτιΓεΙδιιειιτ Ιε Ιὶον δε Ετειιεε δε

ιεοιιε Ροιιτ Ιιιν δε Ροιιτ τιοιιε , δε Ροιιτ τοιιε εειιΙιτ δ διιἰ ΙΙ

εΡΡεττἰειιτ δ'ιιιιε Ρεττ5 δε Ιε Κον δ'ΑτιδΙετεττε δε τοιιε εειιΙιτ

δ διιΙ ΙΙ Ρειιτ του.εΙιιετ δε Γε Ρεττἱε δ'ειεττε Ρεττ, Βιετι δε

ΡεἰιεεΓΙ: εεεοτδό Ιε νττι. Ιοιιτ δε Μεν ττιΙΙ εεε τ.» δ Ετε

τΙΒιιν δε Ιεε (:Ιιετττεε ειι Ιε ττιετιΙετε διιἰ ε”ειιΓιιΙτ.

Ρτεπιἱετεττιετιτ διιε Ιε Κον δ'ΑιιεΙετεττε ενεε εε διΓΙΙ

τἱετιτ ετι (ΞεΓεοΙδιιε δε ειι θιιΙειιτιε ειπε Ροιιτ Ιιιν δε Ροιιτ

Γεε Ιιοἰτε ΡετΡετιιεΙΙετιιειιτ ε τοι1εΙοι1τε τοιιτεε Ιεε εΙ·ιοΓεε διιΙ

ε”ετιΓιδνετιτ δ τειιΙτ Ρετ Ιε τιιειιἰετε διιε Ιε Κον δε Ετετιεε

ου. Γοιι ΙΙΙε, οιι ειιειιιιε δε Γεε ετιεεΙττεε ΙΚον δε Εκτοτε Ιεε

τἱιιδτετιτ,ε'εΙΙ: δΓενοἰτ εε διιε επ δοττιεΙιιε , ειι δοιιιεΙτιετ

εε διιε ετι δό,ετι δέ , δε ΡετΙεε τεττιΡε δε ττιετιἱετεε ειι_ δεί'.

]Ε1-ΙΑΝ Ρετ Ιε 8τεεε δε Πἰειι Κον δε Ετειιεε. 5ενοἰτ Γει
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ΓουΙ·›ε δαεαΙαταΙε : Ια αΙτέ ,ι Ια αΙιαΙΙαΙ, Ια εαυτό δα Ρ0ΙδΙΙατε

δ: τουτα Ια ταττα δ: Ια Ραϊε δα ΡοΙτου ,α ατιίατιιΙ:Ια Ια θα δα

ΤΙιουατε δ: Ια ταττα δα ΒαΙΙα-νΙΙΙα; Ια αΙτέ δ: Ια αΙιαΙΙαΙ δα

ΧαΙιιδταε δ: :ουτα Ια ταττα δ: Ια Ραϊε δα Χαἰιιτοιιεα Ρα: δαςα

δ: Ρα: δαΙα Ια (ΙΙιατατιται δ: Ια αιτέ δ: Ια αΙιαΙΙαΙ δ'ΑΒατι , δ:

Ια ταττα δ: Ια Ραϊε δ'ΑεατιοΙε τ Ια αἱτέ δ: Ια αΙιαΙΙαΙ δ: τουτα Ια

:από δα Ρίατταδοττ , δ: Ια ταττα δ: Ια Ραϊε δα ΡΙατταἔυγε;

Ια αἰτέ δ: Ια αΙιαΓταΙ δα Εγιιιο8αε , δ: Ια ταττα δ: Ια Ραϊε δα

Ι..ΙιτιοίΙτιε ; Ια αἱτέ δ: Ια αΙιαίΙαΙ δα (Ιαουτε,δ: Ια ταττα δ: Ια Ραϊε

δα (ζαουτΙΙτι; Ια αἱτέ δ: Ια αΙιαΙΙαΙ δ: Ια Ραϊε δα ΤατΙαα :Ια

ταττα , Ια Ραϊε δ:Ια :από δ'ΑτιεουΙιτιοΙει Ια αΙτέ δτΙα :Μαΐ

ταΙ δα Ιὶοδαε, Ια ταττα δ: Ια ΡαΙε δα ΙΙοατευα : ε'ΙΙ γ α αυ

αυυ $αΙΒιιαυτε αοττιιιια Ια (Ιοτιτα δα Ρουτ, Ια Ποτιτα δ'Ατ

τιιΙξατιαα , Ια (:οιιτα δα Ι°ΙΙΙα , Ια (ζοτιτα δα ΡΙαττα8οττ , Ια

νΙαοτιτα δα Ι.γτιιοααα ου αυτταε τιιιΙ τἰαιιιιατι: αυαιιιιαε τατ

ταε , ου Παω: δαδαιιε Ιαε τιιατταε δαίδίτε Παω: , Πε ίατοτιτ

Ιιοιιια8α αυ Ιὶογ δ'ΑτιαΙαταττα , δ: τουε αυτταε ΓατνΙααε, δ:

δανοΙτε δαιιε α ααυΓα δα Ιαυτε τατταε ου ΙΙαιι ατι Ια τιιαιιΙατα

δυΙΙΙε στι: Μ: ατι ταιυρε μια.

Παω αυτα Ια Κογ δ”Αιι€Ιαταττα του: αα αμα Ια τογ δ'Ατια

8Ιαταττα, ου αυαυιιε δαε τογα δ'ΑυττΙαταττα ατιαΙατιιιαιιιαιι:

τΙτιδτατιτ ατι Ια νΙΙΙα δα ΜουΙΙ:ταιιΙ δ:Γαε αΡΡατταιιαιιααε.

Ι:αιιι αυτα Ια Κο): δ'ΑιιαΙαταττα τουτα Ια :αυτό δα Ρου

τἱαυ του: ατιτἰατατιιαιια $αυί δ: ακααρτέ δυα Ια αυαυιιαα

αΙιοΓαε στι: αΙΙό αΙΙαιιέαε Ρα: Ιαα τογε δ'ΑτιαΙαταττα αυἰ στι:

αΙΙό ρου: Ια τατιιρε δα Ιαδιττα :αυτό δ: αΡοατταιιαιιααε δ: α

αυτταε Ρατίοτιτιαε δυα ατι το), δα Ρταιιαα, Ια το), δα Ρταιιαα ο

τι:: "Γατα με :αυτι δα Ιαε τατιδτα ατι Κο): δ'ΑυΒΙαταττα ,δα ία

ΙαΓδΙταε αΙἰατιατἰοτιε ου: αΙΙό ίαἰταε ατι:: ΙΙογε δα Ρταιιαα αυτ

στι: αΙΙό ρουτ Ια τατιιρε (αοα αυαυτι τυογαιι , δ: Ια τογ δα

Ρταιιαα Ιαε τἱαιιΒιια α ρταίατι: ατι ία ιιιαἰυ , Η Ι:ε ΙαΙΙΓατα αυ

:αγ δ'ΑτιαΙαταττα ατιτἱαταπιατιτ , ακααρτέ :μια Ια: τογα δα
Ρταιιαα Ια:: στι: αυε ρατ αΙ:Ιιατι;τα,ου ΙΙ ΙυΙ ΙαΙΙΙΙατα Ιαε αΙιοΙαα

αίτιίἱ αΙΙατιέαε : ιιιαἰε ία Ιαε το” δ'ΑυεΙατατι·α :ιιιἱ στι: αΙΙδ
ρου: Ια :απατα ατι ανοἰατιτ αΙἰατιέ του ττατιἴροττέ αυαυτιαα

αΙιοίαα ατι αυτταε ρατίοιιιιαα δικ έ: τογα δα Ι:ται·ιαα, δ: δα

ΡυΙ5 ΓοΙατιτ ναιιιιαα έα ττιαἰιι5 δια τογ δα Ρτατιαα , ου αυΠἱ

Ρα: Ρατταεα, Ια το): δα Παπ:: .δα Γατα ρα:: τατιιι δα Ιαε τατι

Α α α.
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:Ι:ο. ΑΜΠ Γ: Ιοε :Ιιοίοε δοΙΤυε διττοε δοένοα:·Ιιοιιιαιαι:οα

Ιο :αν δο Ρ:αα:ο ΙσαΙΙΙ::α υ:ι :οααατ :ιυΙ Π :τι ίο:α Ιο δο:

νοΙ: δοδοιιε υ:ι ατι Ρ:ου:Ιιαια αΡ:έα :ο :1υ'ΙΙ ίο:α Ρα::Ι δο

-(:αΙαι5. _ _

Ιτοαι Ιο :αν δ'ΑαΡΙοτο::ο αυ:α Ιο :ΙιαΓ:οΙ δ: Ια νΙΙΙο δ:

ΏαΙαἰεα Ιο :ΙιαίτοΙ , Ια νΙΙΙο δ: ίοΙΡαου:Ιο δο Μ::Ιο ; Ι::

νΙΙΙοε, :ΙιαΙΙοαυΙ::, δ: ίο5Βιιου:ιοε δο δαα::ατ: , δο ΟουΙοΙΒαο,

Ηααιοε, νναι:, Ον: . αν:: :ο::οε, ΙιοΙε, αια:αιε, :Ινιο:οε,

::ιιτοε , ΓοιΡαου:Ιοε , ανοιίουε_ δ'οΒΙΕΓοα , δ: τσιπ:: αυτ:οε

αΡΡα::οααα:οε δ: Που:: :α:::Βιιιαω δοδααε Ι:: ταου:: δ:

Βοααοε οι:: ε'ουΓυξ:. Οοί: α ίςανοΙ: δο (ΞαΙαΙε ιυί:1υο: αι:

Η δο Ια τΙνιο:ο Ρα:δοναατ Ο:ανοΠααΙιοε δ: α:: Ρα: αιοΙΒ

απο: Ιο ΙΙΙ δ: Ια :Μοτο :ου: :α:ου: Ι'ο:ιΒΙο , δ: αυίΠ Ρα: Ια

:Μοτο δια να Ρα: δ: Ια Ι)οΙΙ. Ε: αιιίΠ Ρα: :αοἰίαιοε Ια :Ι

νΙ:::ο :ιυΙ :Ιιιέτ ου 8:αατ Ιαν δο διιναοε ῇυίδυοα α Ι:::τΙα;

δ: δ'ΙΙ:: Ρα: Ια ναΙέο :α του: Ια αιουταίεαο δ: ()αΙΙ:υΙν ου

οα:Ιοαα: Ια :αοιιταΡαο , δ: αυΙΠ ιυί:ιυο: α Ια πιο: αν::δυοιι

5αι·ιΒα:ο δ: τουτο: Π:: αΡΡαττοααα:οε.

Ι τοια Ιοδι: :ον δ'Αα8Ιοτο::ο αυτα Ιο :ΙιαίτοΙ δ: Ια νΙΙΙο δ:

:ουτοατΙ:::ταουτ Ια :οατό δο δυναοε ανο:δυοε :ουτοε Ιοε

τοττοε , νΙΙΙοα , :ΙιαΙ:οαυΙι: , ίο::ο:οΠοε , Που: , Ιιοαιαιοε ,

Ιιο:αιαα8οε , Ποια, ίο:οΙτε,δ:οΙ::υτοε δ'Ι:οΙΙοε απ: οατιοι:ο

ιτιοατ :οαιιαο Ιο Ώου:: δ: Οιιναο δο:αίο: πιο:: Ι:: ται: ου
:οαιΡε δο ία :ααα α δ: οΒοϊ:οατ Ι:: :ΒΙΙΙ:5 δ: Π:: Ι›οαιιοε ο

εο:ιε, :Ματ δοδααε Ι:: Ιἰωἰ:ατΙοαε δυδι: Βου:: δο δυν

αοε, δ: £αΙαἰα δ: δ: Μο:Ιο, δ: δ:: αυ::οε_ΙΙουΙ›: δοΙΤυε δΙο

αυ :αν δ”ΑαΡΙο:ο::ο, αυΙΠ :οα·ιαιο ΙΙ: οΙαοιΙΤο:οα: αι: τον δ::

~τ~~4 , δ: αι: (Σουτ: δο (;υνα:8 δια Πιτ Ρου: Ιο :οαιΡε,

:οικω Ιοί:ιυοΙα :Ιιοίοε δ: Μο:Ιοε δ: ΩαΙαἱ5 :οατοαυοα ου °

:οΙτ Ρ::Γου: α::Ι:Ιο , δ:οα Ι'α::ι:Ιο Ρ:ο:οδαατ Ιο τον δ'Α:ι

8Ιο:ο::ο τουδ:α :α δοαιαΙαο α οι:::Ρ:έ Ιοε Ιι::Ιταεοε δ::

οαΙιίοα :μι δο:τιου::οα: αυ::διττοε οεΙἰίοε ουτΙο:οιαοα: , :ιυ:Ι

δυο Ρα:: :ιυ'ΙΙ5 ίοΙοατ εδώ: δ: αυίΠ :κοφτό Ι:: Ιι::ιταεοε

δ:: αυτι:: Βο:ιε δ:: Ραϊα δ: Μο:Ιο δ: δ: ΟαΙαίε αΙΙΙε Πο::

δ: Ια νΙΙΙο δο ω:: ,Ιιιίουο: α Ια ναΙυο δ: :ου: ΙΙν:οα δ:

:οπο Ρα: αιιδο Ιαιαοααονο :ου::αατ ου Ραϊε δ: αυ δ:ΙΙοιιΙ›ε,

ΙοίαυοΙεΙιο:Ιται:οε Ιου: δοιι=ιου::οα: ιυΓ:ιυοε α Ια ναΙιιο δοΙΤυα

απ:: δ: α:: δοΙΙουΙα: ; πω: Ι:: ιια:::α:ωιι: δ: Ιιο:Ι:αΡο: ΜΙ::
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ατι Ιαδἰιια νΙΙΙα δα (ῖαΙαἰε αναασσαε Ιαστε αΡΡαιιασαιιααε δα

ιιισσιτοιιι ασ δσσιαΙτια ασ ιογ δ”Αιι€Ιατατια Ρσσι ασ σι

δασατ α ία νσσΙασιέ ι δι ασίΙΙ δατιισσιτσιιτ ασκ Ιιασἰιατιε ασ

Ια ασσιέ , νΙΙΙα, δι τατια δα Οσγιιαε ιοσε Ιαστε δσιιιαἱιιαε

ατιτΙαιαιιιασι, δι γ ιανατιδισιιτ ΡΙαΙσαιιιαιιτ ίασί αα ιισα δΙι αΙΙ:

δαε ασσΗίααιισσε, τιιατταε, δι Ιασιιιιαε ασ ΓατιΜΙα ΡιοσαΙιαἰτι `

σταιαδασι.

Ιταιτι ααιοτδέ αδ ιισα Ιαδἰτ τσγ δ'Αιι€Ιαταιια διίαε ΙισΙιε

ασισιιτ δι ταιιδισιιτ ιοσιαε Ιαε ΙΙΙαε αδΙαααιιε ασκ τατιαε, μϊε

δι ΙΙαιιΙιι αναιιτ σστσσιαα , αιιίαιιιΙσΙα αναισσαε τσσιαε αστιαε

ΙΙΙαε ΙαίιισαΙΙαε ΙαδΙι ΙΚσγ δ'ΑιιαΙατατια τΙαιιι τι Ριαίαιιτ.

Ιιασι αιασιδέ αδ μια ΙαδΙτ Ετσι· δα ?κισσα δι ίσσ ΙΙΙε

αΙίιιέ Ια Καεαιιτ Ρσσι ασΙιι δι τιοστ ιοσε Ιαστε ΙισΙτε δι ίσα

ιαίίασιε ασ ΡΙιιίτσίι ιισα Ι'αιι ροστια ίασε ίιασδα δι ίασε ιιιαΙ

αιι€Ισ , δι αιι*ΡΙσίΙσΙΙ: δαδασε Ια ίαΙτα δα δ. ΜΙαΙιαΙ στο·

αΙιαΙτι ναιιαστ ασ σιι ασ ταιιδισιιτ , Β:ιΙΙΙατοιιτ, δι δαΙΙνιαισιιι

_ ασδΙτ ΙΙισγδΑσΒΙατατια δι ιοσε ίαε Ιισιτε δι ίσαααίίαστε , δι

τιαιιίρστιαισστ ασ ασΙιι τσιιταε Με Ιισιιιιαστε , σΙιαδιαιιααε,

ΙισιιιαΒαε, ΙΙΒαασααε, ναΙΙῖισΙκ , Πω, ίατνΙααε, ταασστισΙΙΤατι

ααε,δισἰτισιαε,ιιιαι, πιστα, Ιττιμια,δι τσσιαε ιιιαιιΙαιαε δα Ισ

ιΙδΙέὶΙσσε, ΙιασΙιαε διΙιαΙίαε ίασναμιδαε , ανσιίσσε δι μιτο

ιια8αε δ'α8ΙΙίαε, δι τσσι Ια δισΙτ σσ'ΙΙε ανσἱασι δι ρονσιαστ

ανσΙτ, αρΡατιατισΙαιιι, αρμττΙασσαιιτ δι μναστ αΡμιταιιΙτ μι

ιισαΜσιιιισα ααιιία , ιΙτια , σιι ασσΙαστ δα δτσΙτ α ασΙιι , ασκ

Ιισγε , δι ι Ια ασιιτσιιιια δα Ριασαα Ρσσι αασία δαε αΙται,

[ασσιαα, αΙιαΙΙαασΙκ , νΙΙΙαε, ταιιαε, μϊε, ΙΙΙαε , δι Ιἰασιι ανατιι:

ιισιιιιιιαι, δι δα ισσιαε Ιασιε αΡμιιασαιιααε δι αρρασδαιιααε

ιισαΙιισαε μιι ιισ'ΙΙε ίσΙαιιι δι αΙιαισιια δ'ΙααΙΙα. Ετ αιιΙΙΙ

ισατιδατσιιτ ΙαδΙι Κ” δι ίσσ μια ΙΙΙε μι Ιαστε Ιαττιαε

μιασταε ι ιοσε Αιααναίσσαε, Εναίσσαε δι αστιαε ΡταΙαε δα

ίαἰιιια ΕΒΙΙία ι δι αιιίΙΙαιιιι (Ισιιταε , νΙασιιιαε , Βαισσε ,

ΝσΙιΙαε, αΙτογαιιε δι αιιτιαε ιισαΙασιισσαε δα :Και , ασιιιαα,

ιατιαε, μϊει ΙίΜε , δι ΙΙασιι αναστ ιισσιιιιαα , ιισ'ΙΙε σΙααΙίίαιιτ

ασ τσι· δ'Αιι€Ιαιαιια δι δ ίαε Ιισἱτε δι α Ιαιιτ αατταΙσε ισα»

ιιιατιδασιαστ ατι Ια τιιασΙατα ι:ισ”ΙΙε σστ οΙσαϊ ασ Ιζογ δι α Ια

(:σστσιιιια δα Ιδιαιιαα ε δι μι ιιιαίσιαε Με Μιιιαε Ι'αιι δσΙτ

ιαισιιι, ιιι ίοΙδιοιιτ ασ ιιιΙασΙιι σσ'ΙΙ ία Ρσιιιια ίαΙτα, δα τοσα

Με Ιιοιιιιιααε =, ίσἱε , ίαιαιιιαιιε, σΙιΙΙΒααΙστιε, ίιισιααιΙσιιειδι

Ι.ιιΙσειαιδ.
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Ρτοπιοιίοε Με μι: ειυο11τι τΙ'ουΙκ :το Κογ δ: ὰ Ια (Ιουτοπτιο

:ιο Ι:ττιποο.

Ιτοττι ετοοοττΙο οί: ουο Ιο Κο): :Ι'ΑτιοΙοτοττο αυτ:: Ιοε

::οτιτοι, οἰτοι, οΙιειίτοουΙκ, τοττοε, μπε , ΙΙΙοε δ: ΙΙουκ που:

τ10ιιιιτιο2 τινοο τουτοε Ιουτε :ιΡΡαττουυποοε δ: οιΡΡου:Ιτιποο5

ουοΙουο μια ου°ΙΙε ίοἱοτιτ ὰ τοπἱτ ὰ Ιυἰ,δ: ὰ τουε ίοε Ιιοἰτε,

δ: ίυοοοίίουτε ΙιοττττιΒΙοττιοπτ δ: ΡοτΡοτυοΙοιποπτ οτι :Ιοτπο.Ιπο

:ο ουο Ιοε Κογε :Ιο Ρττιποο γ ινοΙοπτ οτι οοττιειιπο; δ: ὰυΙῖἱ

οπ πο δ: ίοτνιοοε , :ο ουο Ιοε Κογε :ιο Ρ1°ατιοο Ρετ τοΙΙο τιιιι4

πιοτο : ίειυί του: οοπιττιο οι: οΙΙ: Ρετ: οοΙΤυε οτι Ι'ειττΙ:Ιο :Ιο

οπο: δ: :Ιο ΜοτΙο. Ε: ίο :Ιοε οπου, οοτιτο2, οΙιτιίτοειυΙκο

τοττοε , Ρτιϊε , ΙίΙοε , δ: ΙΙουκ ιινο.π: ποττιτυοι , :Ιτοιτε , πιο: ,

ιπΞκτο, ΙυιΡοτο , ιυτΙ:ΙΙ:Ιοπε , δ: ΡτοΙιτε ουοΙοοπουοε ουο το

τιοΞοτιτ ευουπε Κογ :ΙΆποΙοτοττο ΙΙΙοο δ: οτι Ιουτε πΡΡοττο~

ποποοε δ: ιιΡΡοτιτΙ:ιποοε ουοΙοοτιουοε ο :τυουτιοε αΙΙοτι:ιτιουε:

:ΙοπαοΙοπε, οοΙΙοοειτιοτιε , ου οΙιειτοοε οπτ οίτό ίευτοε μι: ετυ

ουπε :Ιοε Κογε :Ιο Ρτὰποο οιιἰ οπτ οίΙ:έ Ρουτ ΙουτοτιιΡε ΡυΙε

τι:: ειπε οτι 92. Ρετ ουοΙουο τιιτιπΙοτο ου ίουτττιο ουο :ο

ίου, τουτοε :οΙοε όοπτιοΙοτιε , ιιΙΙοτιιοΙοτιε, οοΙοοοοιοτιε, δ:

οΙιειτοοε ίου: :Ιοε οτοε,δ: ίοτοπτ :Ιυ του: τὰΡΡοΙΙόοε , ο:ιίΤέοε

δ: ετΙπυΙΙόοε; δ: τουτοε οΙιοίοε :πιο οΙουτιοοε , οιΙΙοιιόοε , ου

οΙιιιτεΙέοε ίοτοτιτ τογειυττιοπτ δ: ‹Ιο ίὰἰτ τοπ:Ιυοε δ: ΙυὰἱΙΙέοε

αυτΙΙτ Κο): :Ι'ΑτιοΙοτοττο ου ὰ ίοε :ΙοΡυτο2 οίΡοοΙειυκ οτι τυοίἔ

πιο Ι°οπττοτο, οοτππιο Πε ίυτοπτ :ιυ Κογ :Ι'ΑποοΙοτοττο :ΙοΡυἰε

ω: κ. ειπε οτι ςὰ ου ΡΙυΡτοίτ ουο Ι'οτι Ρουττει ίτιπε του οποιο,

δ: οι: ΡΙυί::ιττ :Ιο:Ιοπε Ια ίοΙτο δ. ΜιοΙιιοΙ ΡτοοΙι:τΙπ νοτιο.πτ

οιι υπ οτι ὰ τοτιΙτ ὰυὸΙ: Βογ είΑποΙοτοττο ε δ: ὰ τουε ίοε Ιιοἱτε

δ: ίτιοοοΙΤοιιτε , ΡοτΡοτυοΙοττιοτιτ δ: Ιιοτιτ:ιοΙοτιιοπτ Ρο: Ιὰ πιο

τιἰοτο ουο :ΙοΙΤυε οι: οι:: οκοοΡτέ °οο ουι οι: :ΙΙτ Ρ:ιτ :ΙοΙΤυε οιι

Ι'εττΙ:Ιο :Ιο Ροτι:Ιου , ουἰ τΙουιουττε ου ία ίοτοοι δ: Πτυί δ:

οκοοΡτέ τουτοε Ιοε οΙιοίοε :Ιοππόοε δ: ὰΙἰοτιέοε ουκ οξοΙἰίοε,

ουἰ Ιου: :Ιοττιου:τοπτ ΡκιίΙΙεΙοιτιοπτ οτι τουε Ιοε Ρ:4.ϊε δ: ΙΙουκ

οἱ :Ιοίίυε δ: :ΙοίίοιιΙ›ε ποτππιοι; Η ουο Ιοε Ροτίοπτιοε :Ιοί:Ιίτοε

ο8ΙΙίοε ΡτΙοπτ :ΙΙΙΙοοιιιτι·ιοπτ Ρουτ Ιοί:Ιιε ΙΙογε οοιιιιτιο Ρουτ

Ιου: ίουτΙοιιτε , ίυτουογ Ιουτε οοιιίοἰοποοε ίοτοτιτ οΙιττοιόοε.

Ιτοπι οΙΙ: τιοοοτόέ ουο Ιο Κογ :Ι'ΑτιοΙοτοττο τουτοε Ιοε

οπο: , :τουτου , οΙιείτο:τυΙκ , δ: Ρεϊε τΙοΙίυε ποιιιττιου ουἱ ειπ

οιοτιποτποπτ που: ουο :Ιοε Κογε :Ι'ΑπεΙοτοττο αυτο δ:
. .
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τω” :σωστο το Κσι· σο Ρτατιοο στι τοα Με Ιοα ττοτττ α
Ρτοτοτιτ. τ

α Ιτοττι οττ αοοοτσέ ‹ιττο το σοσοτια Ιοα τιτοττοα ωατι μια

στο ττιτοιιτ αττοτοιιτιοτττοτιτ σοα Κοιτα σ'Αιι€Ιοτοττο ανσττ ω.

οιιτιοα οΙισίοα στο αιτττοτοτα ιι'οιτΠοτιτ οίτέ σοα Κοιτα α·Αα.

ΒΙοτοττο , σστιτ Ιο Κσιτ σο Ρτατιτ:ο οΙΙ:σττ οτι ΡστΙοτττσιι το

τστιτ σο Ια ΙτατατΙΙο σο Ρστττοτα στο ίτιτ Ιο ιττιτ.τσιιτ σο 5η).

τοττιΙιτο σο Ι'ατι ττιτΙοοο :ντι οΙΙοα Γοτστιτ δ: σοτιισιιτι·στιτ ατι

ΙΚσιτ σ'Ατι8Ιοτοττο, δ: α ίοα Ιισττα Ρατ Ια ττιατιτοτο οσο σοΙΙτια

οίτ σττ. ·

Ιτοττι αο:στσέ οΙΙ: :Ρτο Ιο Κον σο Ι:ταιιοο δ: Γστι αττιτττέ ττΙα Ιο

ΚοΒοτττιΡστιτ οτιΙιτδ: Ρστιτ Ιοτιτα Ι·ισΙτα δ: Ρστιτ τστια Ιοα Κοιτα σο

Ρτατιοο δ: Ιοτιτα Γτιο:οττοτιτα α τσιτττστιτα ατι ΡΙττττσττοττο το Ρστιτ

τα ίαττο (ααα ττιαΙ οιι8ττιδ: ατι ΡΙτιΙται:τ σοσοτια Ια δ αττιτ ΜτοτιοΙ

ΡτσοΙιαττι νοτιατιτ οτι ιιτι ατι 3 τοιισοτστιτδ: ΙιατΙΙοτσιιτ ατισττ τσγ

σ'Αιιι_ιΙοτοττο δ: α τστια τοα Ιισττα δ: ΙτιοοοΙΙοτιτα , δ: ττατιίΡστ

τοι·στιτ οτι οτιΙιτ τστιτοα Ιοα Ιιστιτιοτιτα σΒοστατιοοα, ΙιστιιτιιαΒοα,

Ιτεοατιοοα, ναΙΤατιΙιτ, θα, Γοτντοοα, τοοσιιΒιιστΙΤατι:οα, Γοτο

ιτιοιια , στσττττιτοα , τιιοτο, δ: ττιτιττο , ττιιΡοτο, δ: τστιτοα τιιατιτοτοα

τι: ττιττστοτσιια , ΙιατιΙτοα δ: ΙιαΙΤοα Γατινο8ατσοα δ: Γοτοτιοιτττοα,

τιτττ αΡΡαττοτιστοτιτ δ: αΡΡατττοτιιιοτιτ στι Ρονσττ οτι ατιοτιτιο

ιττιατιτοτο αΡΡαττοτιττ ατιιτ Κοιτα δ: α Ια (]στιτστιτιο σο Ι:τατιοο,

στι α αιιοτιτιο τιιιττο Ροτίστιτιο α εαυτο στι των δ: σο Ια Οστι

τσιιτιο σο Ι:τατιοο οτι τιτιοΙτιτιο τοιιιΡα έα οττοα, οστιτοα, :Με

τοαιιΙιτ, τοττοα, Ρατα, τΙΙοα, δ: Ιτοτιιτ ανατιτ τιστιιτιιοι, στι οτι

ατιτ:τιιι σοττΙιτ , δ: οτι Ιοιιτ αΡΡαττοτιαια:οα δ: αΡΡοτισατιοοα

τιιιοΙιτοστιτιτιοα, οτι έα Ροτίσττττοα, νατΙΒιιιΙιτ, ίιιτιετοι τιποτα

οοτιστιοα σ'τοοττΙιτ.

.Ιτοττι οίτ αοοστσέ ατττι απο οοΙτ ΡτοΓοτιτ τταττττό Ρτιττΐο

οίττοΡΙτια Ιιττονοτιιοτιτ α:οστιιΡΙτ :Ρτο το Κοιτ σ'Ατι8Ιοτοττο·

του αιιιοτιοτ το Ιζσν σο Ι:τατιοο τι (:αΙατα σοσοτια ττοἰα το

τιιατττο αΡτέα Ια ιταττνττέ τα: 8.1οατι ΒαΡττττο Ρτσοτιαττιοττιοτιτ

νοτιατιτ , οοΙΐατιτ τοτττ τιιΓτο οτιιΡοίοτιοττιοτιτ ατιιτ σοΓΡοτια στι

τών σ'ΑτιεΙοτοττο Ιιστα Ιοα Ετατα σο Ι'σΙτοΙ στι των σο·

Ι:τατιοο- ο

· Ιτοττι αοοστσέ οίτ τιτιο Ιο των σο Ρτατιοο Ραιτοτα ατι Ιων·

σ°Ατι€Ιοτοττο ττστα ττττΙΙτσιια σ'οί:τια σ'στ, σστιτ Ιοα σου:: να

Ιοτιτ ιιτι ιισΒΙο σο Ια τιιοτιιισιτο σ'ΑιιεΙοτοττο ι δ: οτι (οτοτις_
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Χ

σαγει αυσἱτ Και σ'ΑτισΙετεττε ου τι Γεε σεσιιτεσ Για εετιε

ιιιιΙΙε εΓειιε α (:αΙαιε , δε σεσεσε Ι'ασ σε Ιοτε στοεΙιαίσ ετι

Γιιιναστ εσ Γετοστ σαγει ειιι:ιττε εεσε ττιΙΙΙε εΓευε τεΙε εστια

ιτιε σείΙιιε οτι Ια ειτε σε Ι.οσστεε εσ ΑσΒΙετεττε ,δε σε Ισια

εΙ·ιαευσ ασ στοεΙιαισ εσΓυιναστ σιιαττε εειιε τσιΙε εΓευε τεΙε

εοιτισιε σεναστ εσ Ιασιττε ειτε ῇιιΠ1υεε ε ταστ εσιε ΙεΓσιε

ττοἰε τσΙΙΙιοσε Γετοστ σαιτ»

Ιτεσι είτ αεεοτσέστιε σαι· σαἱαστ Ιείσἱε σ( σιἰΙε εΓευε α

@σε δε σαι· ΙιαΙΙΙαιιτ Ιεε ΙιοΙτασεε αι σεΙΙοιιΙ›ε σοσιτσει, δε

σεΙΙντετ ατι Κα, σ'ΑσσΙετεττε σεσεσε Ιεε εισαστε τσοιε σ»

εοιιιστετ σεσυιε στιε Ιε Κα, σεΕτατιεε Γετ:ι νεσσ σεαΙαἰε,

· εοιιιτσε σΙτ είτ, Ια νιΙΙε , Ιε εΙιαίεεΙ , δε Ιεε ΓοττετείΙεε σε Ια·

ΚοεΙιεΙΙε ε δε Ιεε εΙιαίτειιιιΙκ , ΓοττετείΤεε , δε νΙΙΙεε σε Ια

(ώστέ σε (3ιισσεε ανεεεΙυεε τουτεε Ιευτ ασσαττεσασεεε δε

ασσειισασεε Ια σετΓοσσε σιτσἱτ Κογ Γετα τουτε σεΙιντέε σε

εστιΓοσ, δε σοιιττα ίταιιεΙιεσιεστ σειττιτ σε (ΙαΙαΙε δενεσἰτ ετι

Γοσ σονοιτ Για αυευσ ετσσεΓεΙιεισετιτ : ττιαίε ΙΙ σε Γε σωστα.

ατισετ σε Γεε σεσε εοσττε Ιε Κατ σ°ΑσἔΙετεττε ῇυΓειιιεε α

ταστ ειιτ'ιΙ σε αεεοσισΙι εε συ'ιΙείτ τεσυ σε ίαιτε σαιτ εε στεΓεσε

τσιωε. Ετ Γοστ ΙιοΓτασεε ταστ στἰΓοσσΙετε στΙσε εσ ΙαΒαταἰΙΙε

σε ΡοΙτΙετε εοτιισ·ιε αιιιτεε σα σεσιουτι:οστ σουτ Ιε Κα· σε

Ετατιεε εευΙιι εσύ ε'εσΓυίνεστ. .Ε'είτ τα Γανοιτ Μείίιτε Εατε

(ώιιτε σ'Ασῇοιι, Μεισι·ε 1εΙιασ (ώστε σε Ροιτιετε Με ατι

Εαε σε Ι:τατιεε, Ιε Ι)υε σ'ΟτΙιασε ίτετε σιισἰτ ΙΙογ,Ιε Όσο

σε ΒουτΙαοσ , Ιε (ώστε σε ΒΙοιε οτι Γοιι Γτετε Ιε (ώστε

σ'ΑΙειιςοσ , οτι Μείστε Ριεττε σ”ΑΙεσεοσ Γοσ Γτετε , Ιε·

(ώστε σε Βαιστ ΡοΙ, Ιε (ώστε σε Ηατεεουττ, Ιε (ώστε σε

Ροτείεσ , Ιε (ώστε σε ναΙειιτἰσοἱε,Ιε (ώστε σε Βτειιε , Ιε

(ώστε σε νναυσεσιοστ, Ιε (ώστε σε ΕστεΓτε, Ιεντεοστε

σε Βετιιισιοστ , τε $ττε σε (δοση , Ιε 5ίτε σε ΕιεειΙεε, Ιε

διτε σε ΡτεαυΙιε, Ιε διι·ε σε 5αιστ νεσαστ, Ιε Ειτε σε (Ξα

τεστιετεε , Ιε ΠαΙσΙιΙσ σΑυνει·σσε, Ιε διτε σε Ηαιισείτ , Ιε

δΙτε σε Μοστσιστεσατ , Μοσίιειιτ (ΞυιΙΙαυσιε σε (λαου,

Μοσίἰευτ Εατε σε Ηατεεουττ, Μοιιίιευτ_ΙεΙιασ σε Εισαι.

Γεε τιοσιε σεΓσίτσ στΙΓοσσιετε Γοστ τεΙε , Μείστε ΡΙιιΙισσε

σε Ετασεε , Ιε €σστε σε Ειι, Ιε (]'οστε σε Ι.οσευενΙΙΙε , Ιε

εοστε σε Ροστιευ , Ιε (ώστε σε ΤασεατνιΙΙε , Ιε (ώστε σε

1ο5σαι,Ιε (ώστε σε δασεειιττε , Ιε (ώστε σε Βατιιστιιαττιιι,
σ Ιε
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Ια (:οπτα πα ναπτεάοιιτ , Ια Οοπτα τΙα 5εΙαβτπαΙια, Ια (ῖοπτα

‹Ι°Απααττα , Ια (:οπτα τΙα ναπάοΓτπα , Ια δΙτα ‹Ια (ῖτεοπ , Ια

δΙτα τΙα ΠατνεΙ, Ια ΜετααΙιεΙ ‹Ια ΠαπαΙιεπ , Ια 5Ιτα €Ι°Αιε
Μ π . Ι

ΙΙτα,πε αίτ εααοττΙα αμεα Ιαε τΙαίΙὶιε ΚΜ Γαἱεα ρτΙΓοππΙατε τοπ

ναπάτοπτ τΙαιποπτατ απ ΙιοΙΙεεαε Ροιιτ Ια τογ τΙα Ρτεπαα,

£0ττιτπα απ: απ, Γατοπτ Ρετιπγ αα τΙαΙἱντέ πα Μετα ρτΙΓοπε

Γεω Ρεἱατ επαιιπα τεαπςοπε Ροιιτ Ια καφε ΡείΓέ , Γα Πε π'οπτ

αίὶέ εααοττΙ τΙα ααττεἰπα τεαπςοπ Ρετ αοπναπεπαα Γεἰτα Ρετ

ενεπτ Ια τΙατε Ιοι1τ πα Μεγ άαττεΙπ Με ε δ: Γα ειιαιεπ τΙ'αιιΙ:τ

- απ ποτε εΙ'Απ8Ιαταττα , δ: πα Γα ταπ‹Ι ε (ῖεΙεἱε απ ΙιοΓτε8·α

τΙαιΙαπε Ια ΡταπεΙατ ιποἰε εΡταε ΙαΓὸἰτταε ττοἱε ΓαΡτπεἱπαε πα

Ιε 5εἰπτ 1αΙιεπ , ααΠεπτ ΙιιΠεα απιΡαΓαπατπαπτ , ΙΙ πα Γατε_ με

οι:ιΙττα πα Ιε πτἰΓοπ, τπεἰε Γατε αοπττεἱπ Ρετ Ια τογ άαΡτεπ

α: τΙα τατοπτπατ απ ΑπττΙαταττα ΡτἰΓοππἰατ 3 σιι Ρεἰατ Ια..

Ρεἱπα Ροιιτ Ιπἰ ΡτοπιἰΓα 8ααιιαοπττπα Ρετ αΙαΓεπΙτ πα Γοπ

ται:οιιτ.

Ιτατπ αΓΙτ εααοττΙέ ααα απ Παπ τΙαΓτΙἰε ΙιοΓΙτεΒαε οιιἱ πα

ναπτΙοπτ ε εεΙείε , σιι οιΙΙ τποπττοπτ, ου αΙιιΙ Γα άαΡεττΙτοπτ

Γεω αοπεἱέ ποτε ότι ΡονοΙτ άυ. Κογ ά'ΑπεΙαταττα, Ια Ιζογ

‹Ια Ι:τεπαα Γατε κοιτα δαπ ΒεΙΙΙατ τΙ'ειπταε τΙα ΓατποΙεοΙα

αΙτετ επ ΡΙιτε Ρτέε οπ'ΙΙ Ροιεττε αίτια Γεἰτ άατΙαπε απεττα

τποΙε ρτοαΙιεΙπα εατέε φα Ια ΒεἱΙΙγ τΙ'ΑιπΙαπε οτι Ια·Μείτα

τΙα δεἰπτ Οπεατ απ Γατε Γιιτ αα Ρετ Ιατττα ου. Κογ τΙ°Απ8Ια

ταττα ααττἰΗέ. Ετ Ροιιιθε Ια Κο), ιΙα Ι:τεπαα ε Γοπ όαΡει·

τΙτ :Ια ()εΙεΙα εωαπατ απ Γε ΠαοπτρεαπΙα π( τΙαε ΙποίΙ·εΒαε,

Με αοπεπτα Ιαε οΙαιικ Κογε εααοττΙατοπτ: δ: ΓοπΙἱτε αμα τω;

ποπεΙετα τΙα τ1πετεπτα τΙαίΙΙιε άΙε απ τΙατπαιιτα ΙτιΓιιιιαε επ

ποτπΙστα πα τταπταε · σ

Ιταιπ αίτ εααοταΙέ ειπα Ια ΙΙογ :Ια Ι:τεπαα τΙαάαπε ττοἱε

πιοΙε εΡτέε αα επ'ΙΙ Γατε Ρεττχ :Ια (:21ΙεΙ8 , ταπτΙτε ε ()εΙεΙα

απ ΙιοΡτε8α απεττα ΡατΓοππαε τΙα Ιε νΙΙΙα πα ΡετΙε ,. δ: όαιυτ

ΡατΓοππαε ‹Ια απεΓαππα :Ιω νΙΙΙαε αΙοπτ Ιαεποπτε ε'απΓπϊαπτ.

δ. Οπεατ , Αττεα, Ατπἰαπε, Βαειενε!ε, Ι.ΙΓΙα ,Δ Ι)οπεγ, Τοπτρ

πεγ, Καππα , (:Ι1εΙοπ , Ττογα, (ΣΙιεττταε) ΤοιιΙοιπα, Ι;ΥΌΠ8,

ΟτΙἰεπε, (]οιπρία8πα , ΚοΙὶαπ, @εαπ , Τοιιτε , Βοπτιζταεδα α

ρΙιπΤεπΙττα άαΓάπταε νΙΙΙαε Ροιιτ Ι'εααοιποΙΙΙΤαιπαπτ ‹Ια _ σα

ΕταΓαπτ ττεΙττΙαί.

~ι~.



τοι τ ΜΙ$ΕΕΙ.Ι.ΑΝΕΑ

ο Ιτοιτι οΙτ :ιοοοττΙέ τιιιο Ιο ΙΙογ άι: Ρτειιιοο ΙΈ:τα ιιτιιοιιό

ιΙ'Αιι€Ιοτοττο ὰ (38.Ι2.Ι5 , δι ιΙοιιιοιιτιτ:ι ἔι φωτ Ρ:ιτ τιιι:ιττο

ιιιο.ἰε τριτο θ. νοτιιιο, ιιιιιιε ΙΙιι'οιι Ριιἰοτει τιοιι Ροιιτ Ιο Ρτο»

τιιιοτ ιιιοιε Ροιιτ εαυτο τΙο τα ειιττΙο. Ετ Ροιιτ οΙιτιοιιιιε τΙοε

ειιιττοε ιιιοιε οιιΙΙιΙνιιτιτ τιιι.ΙΙ όοττιοιιττο. ὰ φωτ Ρετ τΙοτειιΙτ

τΙο Ιιιί οιι ‹Ιο Γοε 8οτιε,ΙΙ Ρο.γοτει Ροιιτ ίοε 8:ιτόοε τω( τιιΙΙΙο

ΚοιυιιιΙιτ Με οοτιιιιὶο ΙΙ$ οιιοτιτοιιτ λ ΡτοΓοιιτ οιι Ι:τιιτιοο

ιιν:ιτιτ Γοτι ρατιιτ τΙο (3αΙε.ιε, ό: ιιιιιΠ πιιτιιοτ τω τοττιΡε τιιιΙΙ

Υ τΙοιιιοιιττιιι - _

Ιτοτιι οίΙ: ιιοοοττΙο οιι ΡΙιιίτοΙΙ οσο Βετο (ο Ροιιττ:ι τΙοτΙιιιιε

Πτι ΡτοτΙιειιιι ειπα το οιιο Ιο ΙΙογ ‹Ιο Ρτειιιοο (πο. Ρ;ιττγ ιΙο

Φωτο τιιοτιίιοιιτ 1οΙισ.τι (Σοτιτο οΙο Μοιιττοττ ειιιτο Ια :από

τΙο Μοιιττοττ ιινοοτιιιοε τοιιτοε Γοε ειρρ:ιττοιι:ιτιοοε οτι ίιιιίτιιιτ

Ιιοττιιιι:ι€ο @το οιι Ιἱογ τΙο Ι:τατιοο , δι τΙονοιτ δτ τοωιω οτι

τοιιε οιιε τοΙ οοτιιιιιο τιοιιε δ( Ιογ:ιιιΙκ νειΠΞιιιΙιτ Βέτο όοιτ Βιιτο

ἑι ίου 5οιττιιοιιτΙΙ8ο ἐι ο:ιιιίο τΙο Ι:ιτΙΙττο οοιιτέ ι δτ ειιΠἱ Ιιιι

ίοτοιιτ τοιιτΙιιε Γετε ειιιττοε Ιιοτιτα8οε τμ τιο ίοιιτ :Με ‹Ιο Ια.

ΒιιοΙιιόόο Βτοτει.ιιιζιιο, οιι ίειΙΙ:ιιιτ·ΙιοιιιτιιεΒο οιι ειιιττοε άο

νοιτε ιιιιο ιιΡΡειττιοιιάτει, δε ε'ΙΙ ντιπ ειιιοιιιιο τΙιοΓο τΙοτιι:ιτι

τΙοτ οιι :ιτιοιιιι5 ιΙοε Ιιοτιτιι€οε ιιιιἰ Γοιιτ ά:ιτιε Ιο.τΙιττο Ι)ιιοΙιιέ

Ιιοτε τΙιι [πιο τΙο Βτοτει18ιιο , Ιιοιιτιο δε Ιιτιονο τειιίοτι Ιιιἰ.

του Μα: μι· Ια (ῖοιιι·τ τΙο Ι:τιιιιοο.

.Ιτοπι Για Ι:ι οιιοΙΙ:Ιοτι ότι τΙοιιιιιιιιο ότι Ι)ιιοΙιΙο ‹Ιο Βτοτιιἰ<

Βιιο τιιιἰ οίτ οιιττο ΙοιΙιτ ιιιοτιΙἰοιιτ οΙιιιτι τΙο Μοιπτοττ ιΙ'ιιτιο

-Ρειττ, δε ιτιοιιίἱοιιτ ΟΙιει.τΙοε τΙο ΒΙ ιε τΙ'ειιιττο Ρο.ττ , ιιοοοττΙό

οΙ'τ τιιιο Ιοε τΙοιιιτ Κογε ιιΡΡοΙΙο Ρειτ τΙοναιιτ οιιΙκ δε τπτ Ιοιιτε

τΙοτιιιτοε οΓΡοοἰιιιιΙκ ε'οτιίοτιτιοι:0τιτ ιΙιι ι:ΙτοΙτ τΙοε ριιττΙοε , δε

ε'οιιίοτοοτοτιτ τΙο ιιιοτττο Ιοε ΡαττΙοε ιΙ'ειοτοττΙ Πιτ τοιιτ οι:

ιιιιι οΙΙ: οτι τΙοβειτ οιιττο οιιΙιτ οιι ρΙιιΙΙ:οίτ τιιιΊΙ3 Ρριιττοιιτ.

Ετ οιι εεε τιιιο Ιοί-ιΙΙτε Κογε"Ρατ οιιΙιτ οιι Ρετ Ιοιιτιι τΙοτιιιτο2:

οι: Ιοε ροιιττοἱοιιτ ιιοτοττΙοτ , τΙοιΙοι·ω ιιιι επι ρτοτΙιτιιιι :ιρτοε

το τιιιο Ιο Κογ τΙο Ρτειι·ιοο Ιοτει- :ιτττνέ ἔι (ΣΔω , Ιοε :ποτε

τΙ'ιιτιο ΡειττΙο δ: τΙ':ιιιτι·ο Γι: Ιτιτοτττιοτοιιτ τΙΙΙἰΒοιιιιτιοιιτ τω. τιτοΞι:

άοίόίττο3 Ραττἰοε μι· Ιιτιιιιιιιοτο τ” άοΙΤιιε οΙΙ τΙιττο , δε ε'οί

τοτοοτοιιτ τΙο ττιοτττο ΙοίιΙιττοε Ρ:ιττΙοε ὲι ειι:τοττΙ :ιιι ττιΙοιιΙιτ

ιιιιο Ειιτο Γο Ροιιτι·:ι :ιιι ΡΙιιΡτοΙτ τιιι'ΙΙε Ροιιττοιιτ ι δι Με τι::

Ιοε Ρονοιιτ τιιοτττο ὰ :καπό τΙοιΙειιιε οτι τΙοιιιγ :ιιι :ιιΙοτιτ:

ΡτοοΙι:ιιιι οιιίιιΙνιιτιτ , ΙΙ: 1°ειΡΡΟΣτοτ0ι1τ πιιιιΙιε τΙοιιιι Ρτογε
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ου α Ιαιιτα δαριιται του: τα :ιυ°ΙΙα :τι αυτου: ττουνέ Για Ια

δτοΙτ δαα ραττΙαα , δ: δικτυο): Ια δαΙιατ δαττιαυττα ατιττα Ιαί

διτταα ραττΙαα ;δ: αδοτι: Ιαα δαυ›τ Ρ:ογα ρα: αυΙκ δ: ρα:

Ιαυτα δαρυται αίρα:ιαυΙιτ αυ ρΙιιίτοΓτ :1υ”ιΙα ροιιττοιι: πια:

ττοτιτ Ιαίδιτταα ραττιαα :Ι αααοτδ , ου διτοιιτ Ιαυτ ΙΙιιαΙ αδνἱα

ίυτ Ια δτοἰτ δ'υυα ραττΙα δ: δ'αυττα τ Ε: τ:: ί::α :καυτό

ρα: Ιαα :Μια Κοιτα τ δ: :τι ααα διι'ΙΙα ιια Ια ρουττοτιτ ίαΙτα

δαδατια δαττιγ ατια δαΙΙοτα ρ:οαΙιαιιι ατιιτιιναιιττ αδοιια Ιαα

δαυτι ρα:τιαα'ρ:ΙτιαΙραιυτ δα ΒΙοια δ: δα Μοτιτίο:τ ίατοιι: τα

:μια ιιιιαιιΙιτ Ιαυτ ίαιιιΙιΙατα; δ: Ιαα αιτιτα δ°υιια ραι·τταδ: δ'αιι

:τα αἰδατοτιτ διιαΙ:ιαα ρα:: :ιιι'ΙΙα Ιαυτ ρΙαἰτοιιτ ίαυα :ωραί

αΙιαιιιατιτ δαίδια Ιἰογα 3 δ: ίαΙια που αιι·αιιαυτι τατιιρα ειναι

πι: δοιιιιιααρα , ΒΙαίιτια , :ια ταρτου:Ιια ρα: αιιτυιια δαίδια

Κογα ρου: Ια :αιτία δαίίυα διττα.. Ε: ία αΙιιΙΙ αΙΙ·οιτ :μια

Ι'υιια δαίδΙταα ραττιαα ιια νουΙΙΙΙΙ :οιιαρατοΙτ ίοιι:Ηίαιιτ δα·

ναιιτ Μια Κοιτα ου δαν:ιιιτ Ιαυτ δαρυται αυ ταιιιρα :μα ΙΙ

ία-τα αΙΙαΙαΙΙα. Ε: αυΠΙ ατι ααα :μα Ιαίδια Ιζογα ου Ιαυτα

δαριιται αυτοἱαιιτ οτδαιιιιό δ: δα:Ιατιέ :μα ΙαίδΙτταα ραττἰα

ίιιΠατιτ α α::οτδ, ου :ιυ'ΙΙα αυτοΙατι: δΙτ Ιαυτ αδνΙα ρου: Ια

δτοΙτ δ'υτια ραττἰατ δ: αυαυτια δαίδιτταα ρατιιαα τι: ία νουΙ

ότου α:::οτδατ α τα,-τια οραϊτ ἐι Ιαδιττα δα:Ιατα:Ιοιιταδοιια

ΙαίδΙα Κοιτα ίατοιιτ αιιαοιιττα Ιυἰ δα του: Ιαιιτ ρονοΙτ, δ: :τι
αἰδα δα ΙΙαυττα :1υἱ ία νουΙδτοιτ αα:οτδα: δ: οΙααΙτ : τιιαια

:τι ιιυΙΙα ααα Ιαα δαυι: Βογα ρα: Ιαυτ ρτορ:α ρατίοιιιιαα :ια

ρα: αυτταα :ια ρουττοτιτ ίαΙτα :ια αιιτταρταιιδ:α ματια Ι'υιι α

Ι'αυττα ρου: Ια ααιιία δαιΙΙιαδιττα. Ε: τουΙΙοιιτα δαπιοιι:τα Ια

Γουναταιιιατό δ: Ι”Ιιοιιιτιιαἔα δα Ιαδιττα δυαΙιτό ατι Κογ δ:

Ι:ταιιαα.

Ι:ατιι αυτ: τουταα Ιαα :α:ταα , νΙΙΙαα, ραϊα , αΙιαΙΙααιιΙτ δ:

αυτταα Παω: ΒαἱΙΙἱα2 αιιιιδια Κοιτα ίατοιιτ ατι ταΙΙαα ΙΙΒα:ται

δ: ΙτατιαΙιιίαα τοιιιιιια αΙΙα ίου: α ρταίαττ:, δ: ίατοτι: ::οιιίατ

πι:: ρα: ΙαίδΙα $αΙρτιαυ:α Ρτογα δ: ρα: Ιαυτα ίιιαααΕΙαιιτα,. δ:

ρα: αΙιααυιι δ'αυΙιτ :αυτα Ιαα ίοΙα :τάδε ατι ίατοιιτ ίυ: τα

δαυατιιαιιτ ταδιιια , ία αοιιτταΙτα :Γάτου α τα ρταίατιτ αεαοτδ.

Ιτατιι :μια Ια Ιὶογ δα Ι:τ.ιιιαα :αιιδτα δ: ίατα τατιδτα δ:

ταΙΙαοΙΙ: δα Μ: τι ιιιαΙΙΙτα Ι)ΙιΙΙιρρα δα Ναναττα δ: α°τουα ίαα

αδΙιατατια ατι αρρα:: αιι ρΙυΙΙοΙΙ: :μια Ι'ατι ρουττα ίιιια υιαΙ

αια8Ιτι δ: ατι ρΙυίτα:τ δαδαιια υιι ατι ρτο:Ιιαιτι αρ:αα :μια Ια

` ΒΙ› α.
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Και ιια Ι:τιιιιαα Γατα. Ριιι:τι τΙα (:αΙ.ιιε ταιταε Ιαε νιΙΙα$, αιιιιΙϊ

ταιιιιΙιτ, τοτταταιιαε, ίαιΒιιαιιτιαε, Μια, τατιταε, Ρτοιιιτι, ιτι

τιτΙιαιοιιε , δα Παω: τιιιαΙκαοιιαιαε, :μια Ιατιιτ ττιαΙΙιτα ΡΙιιιιΡ

Ρα τιιιιτ Ροιιτ οποία αΙα Ιιιι αοτιιτιια Ραπ ασ.ιιία :Ια ία ιατιιιιια ,

αι ΙαίαΙιε ιιτΙΙιαταιιε τιιιτιταιιτ αι τω” τατιιτ αι τογειιιιιια αΙα

Ι:τειιιαα, δ: πα Ιαιιι· Και ισ.ιιιο.ιε Ιατιιτ Και ταΡτοιιαΙια, άσω

ιιια8αε,ιια_ αιιιΡαίαΙιατιιαιιτ Ραιτ ειιαιιιια αΙιοια Βιιτα ανειιιτ

ααε οαιινταε, δι Ιατιτ· Ρ:ιττιοιιιιατιι ταιταε οθΓαιιίαε δ: πιαιΡτιίαε

αι τατιιΡε Ρο.ΙΙό Ραιτ αιιιιία ‹Ια Ια Βιιαττα. Ετ Πιτ αα ιιιιτοιιτ

ίαε Ιιοιιτιαε Ιαττταε Γοιιτ'ιιΕιιιταε. ει τιιια Ιατιιτ ιιιαΠιτα ΡιιιιιΡ

Ρα δ: ΓαίιΙιε ειιΙΙιατατιε τατοιιτιιαιιτ αιι ίοιι Ιιοιιια8α, δα Ιιιι Ει

αατιτ Ιαε τΙανοιτε, δαΙι ιογατιτ Βοτιε δα ΙογιιιιΙιτ ναιιιιιιΙιτ.

` Ιταιιι αΙ'τ ιιααοττιέ τιιια Ια Και ό'ΑιιαΙαταττα Ραιττ:ι όστι

ιιατ ααττα ίσια τιι.ιιτ ίαιιΙαιιιαιιτ ι τιιιι ςιι'ιΙ ιιιι ΡΙιιιτ:ι ατι Βα

τιτιι€α τοιιταε Ιαε ται·ταε δια Ιιατιτιι€αε , τιιιι ίιιταιιτ τΙα ίαιι

(ιοιιιιι=ιιοιτ ‹ια Ηπεεωιπτ τι ταιιιτ ότι Ι)ιτα τΙα Νοτττισ.ιιτΙια,

αι τΓειιιτταε δαιετιαιιτε τΙα τιιιι αΙΙατι τΙοιναιιτ αΙΙτα ταιιιιαε

Ραπ :Διοτι Ρειτιιιι Ια» Ιιοτιιττιιιεαε δα ίατνιααε ειιιαιαιιτιαιιιατιτ

ιιαατιιιίιιιιιιαι.

Ιτατιι αίτ :ιααοττΙέ τιιια τιιιΙ Ιιοιιιτιια τια μια ιιιιι ω αιτέ

απ οΙιαιιια.ιιαα ιΙτιτια·Ρο.ττια , δα νατιτΙτο. Ρειτ ααΙΙ ιιααοττΙ ὰ

Ι'οΙιαιΙΓε.ιιαα «Ια Ι'αιιττα Ρειττια μια ίοιτ αιιιΡαίαΙιέ Ραπ ασια:

Βήτα ατι τατιιΡε μια. ` _- | -

Ιτατιι αΙι ιιααοτιιέ αυτ: Ιαε ταττασ α:: Βιιιιιιιε 6τ @ατακα

ιια Ι'ιιτια Ρειττια δ: Ι'ιιιιττα δ: Με αιαε αεΙιίαε :Ια Ι'ιιιι τομα

τιια ό: τα Ι'ειιιττα ό: τιιια ταιε ααιιΙκ αιιι ίοτιτ ιιααΙιατιται αι.

οιι:αι α: Ιαιιτε τατι·αε αι Ιιατιτιι€αε αι αΙιειταια: ‹ια 21101116

ΡαιιΠοιι, το.ιΙΙα , αι ταιιανειιιαα , αι ειιτταιιιαιιτ €ταναι ατι

αιιαΙαιαε τιιιιιιιαταε «μια αα Γοιτ Ραιτ αειι.ιία ‹Ια ααττα ειιαττα,

ίοιατιτ ταΓτιτιια2 ατι ιιιαίτιια Ια ‹Ιτοιτ δα ΡοιιαΠιοτι τιιι°ιΙε αιι

τατιτ εΙανιιιιτ Ισ. Βιιαττα αοτιιιιιαιιαιέα. Ετ αια ταιι:αε των

ιιιαταετ τΙα ίοτιο.ιτιιταε , τταΓΡ:ιε ό: ττιαίΡτιίοι·ιε ίειιτε Ρετ αιιΙιτ

·αι ειιιαιιιιε ιι'αιιΙιτ αιι τιιογατι ταιιιΡε Γοιαιιτ αι ται: Ρ:ιττΙοτι

σα: ι δα αμα ααα αΙιοίαε Ιοιατιτ ω” ατι ΡΙιιΓτοίι αιια Ι'αιι

Ροιιττ:ι Ισοτιι·ιαιιιαι·ιτ δα ατι ΡΙιιίΒιτττΙατιαιιε ιιιι τα ΡτοαΙιειιτι

πιστα αιια Ια Ιὶογ θα Ρο.ττι ‹Ια (::ιΙιιιε , ακααΡτό αα τιιιι αίι:

άι: ατι Ι'ο.ττιαΙα εΙα (::ιιιιιε , τΙα Ματια , δ: τιαε :πατα ΙιαιιΙιτ

ιιοιιιιιια2 ακιιτ αττιαΙα δ αιιααΡτέ Με Ια νιαοιιιτα Ειοιιωτ
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:δι ισαίίἱια ]αΙιατι δα ΟαΙαιτ , Ιαίι1σαΙιτ σα ίατσιιτ ΡσΙστ ασπι

ρισιε ασ ιαίτ αττΙαΙα, τιιαΙε δαισσσιιστΙτ Ιασιε Ι:Μτιε ΙιατΙια

με ασ Γαίιατ ιισ”ΙΙε αΙΙοιαιιτ μι ανατιτ ια τιταίατιτ τιαΙττΙέ.

Ιταιιι αδ ααισιδέ σιια Ια τσγ δα Ι:ιαιιαα δαΙΙνιαια ασ ιογ

· δ'ΑσαΜταιια ασ ΡΙσΙΙσίΙ: τισ'ΙΙ ρσστια τιστιιιαιιιασι, δι δαντα,

δι ασ ΡΙσίταιδ δαδασε στι ατι στσαΙιαΙτι αριέε ίσσ μιτΙι δα Ι

(δώσε τσσταε Με αιται , νΙΙΜε, μϊε δι αστιαε ΙιασΙιτ δαϊίσε

ιισσισιαα , δισ μι ααΙΙ: Ριαίασι ιιαΙττΙέ δοἱνατιι αΙΙτα ΙιαΙΙ

ΙΙαι ασ Ιὶσιι δΙΑιισΙαιαιια.

Ιταιιι αδ ααασιδέ ιισ'ατι ΙιαΙΙΙαιιτ ασ ΙΙογ δ'ΑσεΙατατια σιι

α αστταε τοστ Ισγ δι μι αίμαίαΙ δασσταα Με νΙΙΜε , ίσιτα

ιαΙΤαε , δι τσσια Ια αστιτέ δα Ι)σστΙασ; Με νΙΙΜε , ίστταιαίίαε,

δι ισστα Ια αστιτέ δα Μστιτίστι , Ια αΙιέ δι Ια αΙιαΙΙ:αΙ δα

ΧαΙιιιαε, Ιαε αΙιαΙΙ:αασΙιτ , νΙΙΙαε, δι ίσιταιαΙΜε , δι τοστ ια

σσα Μ Ιὶογ'τἰαιιτ ατι δσσιαΙιια σσ μϊε.δα ΧαΙστοιιδα δαςα.

δι δαΙα Ια ΕΙιατατιια, Ια αΙιαΙΙαΙ δι Ια αΙιέ δ'ΑτιεοσΙαίσια, δι

Με αΙιαΙΙαασΙιτ , ίσιταιαίίαε δι νΙΙΜε σσα Ια ιογ δα Ι:ιαιιαα

τΙατιτ ασ δστιιαἰιια σιι μϊε δΑτι8οσΙιτισΙε αναα Ιαττιαε δι

τιιατιδαττιατιτ δαε δαΙαΙΙίαιιιατιε δα ίσγ δι ΙισιιιτιιαΒα ; Ια τσι·

δ'ΑτιΒΙατατια δ ίαε στομα αοσΙιι δι ίταΙε δαΙἰνιατα τσσταε

Με ίοτιαταΙίαε σιΙιιίαε δισαασρέαε μι ΙσΙ, μι ίαε ίσΒΒΙαι,

αδΙιαιαιιε , δι αΙΙΙαα έε μϊε δα ΙΙταιιαα δι δα ΤσσιαΙιια ,

δ'ΑσΙσσ , δσ Μασια , δα Βατιγ, δ'Ασναιιιιια)δα Βοστασιστια

δι δα βΙιατιιραἰετια , δα ΡΜαιδΙα δι δα ΝσιττιατιδΙα , δι δα

τσσιαε Με αστιαε μιτΜε δι ΙΙασιτ δσ τσγασιιια δα Ιδιαιιααι

αιιααρτέ ααΙΜ δσ Ι)σαΙιΙέ δα ΒιαταΙΒιια δι δσ μϊε δι ταιταε

ασΙ μι ια ρταίαστ τταΙιτΙέ δοἱνασι αΡμ.ιταιιΙτ δι δατιισσιατ

ασ Κο), δ'Αιι€Ιατατια. - `

Ιταιτι αίτ ααασιδέ σσα Ια ΙΙογ δα Ρταιιαα Μια σαΙΙΙατ δι

δαΙἱνται ασ Κογ δ'ΑσεΜιαιια σσ ι ίαε ΙισΙτε δι δασσιαα

τσσταε Με νΙΙΜε , ~αΙιαΙΙαασΙιτ , ίσττατα1Με, δι αστιαε ιαιταε,

μϊε, δι ΙΙασιι ανατιτ σοιστιιαα αναι: Ιασιε αΡμττατιατιααε ασκ

ιιισσιαε ασσΙιι δι ίταΙε δσδΙτ τσγ δα Ιδιαιιαα : δι ασΠΙ ιισα

ΠΙ γ ανσΙτ ασαιιτιε ιαΙιαΙΙαε σσ δαίοΙιαΙΙΙατιε δα τατιδια,

ΙιαΙΙΙΙαι, σσ ιαίτἰτσαι ασδΙτ Κογ δ'ΑτιαΙαιαττα ασαστιαε αΙταα,

νΙΙΙαε , αΙιαίταασΙιτ, μϊε , ΙΙαιιιτ , σσ ίοιιαιαίίαε, σσΙ μι ια

ριαΜτιι ιιαἱιτἰέ ΙΙ δοΙναστ αρμιταιιΙτ ι Μ Ιὶσγ δα Ι:ιασια

Μια ιασσ δα Με ίαΙτα δαΙΙνιαι ασδΙτ Κ” δ°ΑιιΒΙαιαιια = δι
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ίοιπΙιΙ:ΒΙοιποπτ Ιο Κον ό'Αποίο:οττο ίου: :Ιοίἰντοτ ὰ-·ίῖεε

ττοΡοπε Ιοε ίοττοτοΙΤοε ουτ μι: :ο Ρτοίου: ττὰἰττἰέ δοίνου:

:τΡΡετττουίτ ου Ιων τΙο Ι:ττττιοο. Ε: ίοτοπτ τουυε Ιοί:ΙΙε τονε

δ: Ιουτε 8οτιε ὰ ουΙκ ουττ°ττΙ:Ιτοτ ουεττι: ὰοο)ίο τοοιιιε ου ίουτ,

ουκ· οσιοοε τΙο Ι:: ΡὰττΙο :πιτ Ιο τοουοτδοτει, ουΙ ίοτουτ :Ι'υπ

ίΙουτττι :Ιο Ι:Ιοτοτιοο Ρουτ του” Ρουτ ::ΙτονετΙΙΙιοτ , δ: άουτ):

ίΙοτἰτι Ρουτ οίουΙοτ , δ: Ρουτ Ιοε :τυττοε ευ πιο:: Ε: ότιὰ τ· ίυτΡΙυε :Ιοε :ΙουίιΙοε ζο:υοοε οί: ετοοοτοέ ουο ίο Ιοί:Ιτε 9ο::

ίου: ττοΡ Ρο:ἰε ο ου τοξο:ιττ ειυ τττὰτοΙιἰέ :Ιοε νἰντοε ου Ρτιϊε;

ΙΙ οτι ίου: ου ΙΙοτ:Ιοτττιποο :Ιο ουττ:το οτιοντιτΙΙοτε Ρουτ :ο

οίΙουε ::'οίτ ὰ ίετνοΙτ άουτ: :ίυπο Ρυτά: , δ: :Ιουκ :ΙΙ:τυττοε.

Ιτοττι οί: ττοοοτ:Ιο ουο Ιοε :ιτοονοίοττοε, ονοίουοε δ:αυττοε

ΡτοΙτε δ: εουε ό:: ίυίυ:ο ΕξοΙτίο ὰ :τυπο :Ιο Ιου: τοττιΡοταΙιτέ

ίοτοπτ ίυοοιοι ὸ'ΙοοΙΙἰ :Ιοε άουτ: τονε ίουίτε ουΙ ΙΙ του:Ιτοπ:

>Ιουι· τοτπΡοτο.ΙΙ:έ. Ε: ίο Πε ου: Ιοιττ τουτΡοτιιΙΙτό ίουΙιε

τουε Ιοε :Ιουκ τονε,ΙΙε ίοτουτ ίτιΙιοἰοι τΙο οΙτττουυ :Ιοε :Ιουκ

Ρ:ονε Ρουτ π: :ουτΡοτετΙττέ ου)τΙε τΙου:Ιτοπτ ίουΙ.ιε οΙι:τουττ

:ίτοουΙκι .

Ι:ουτ οί: ττοοοτ:Ιό ουο Ι:τοπποε ττΙΙ.ιτιοοε, :ιτιιΙτίου δ: οουίἰ

:Ιοτεοτοπε ίοίου: πω. ουττο Ιοε τΙοτικ τονε τΙο Ρτττποο δ:

:Ι'ΑτιοΙοτοττο , δ: Ιουτε τονττυτποε οτι οατά:ιτι: Ι°οπιιουτ δ: Ι::

οοπίοτοποο :Ιο Ι'υπ τον δ: :Ιο Ι'ειυ:το που οτιίτττπτ ουοΙκ

οοπουοε οουίττΙοτσ.:Ιοτιε ουΙ ττΙουτ :Ιοοἔτ δ: :ΙοΙὰ :ινοοοιιοε

ουοΙκοοποτιοε Ροτίουυοε , ίοίοιιτ :ΙΈίοοοο, ό:: Ι:Ιπποτοε , ου.

τίτιυττοε Ρ.ττει ουοΙοουοιιο.

Ιτοτυ οί: :τοοοτ:Ιο ουο Ιο Ιἱοντ οΙο Παπ:: δ: ίου :τιιιΠιέ

ίΙΙε Ιο το2οοπτ Ρουτ οιτΙκ δ: Ρουτ Ιουτε Ι·ιοΙτε Κονε ό::

Ρ::τυοο ίο αντιο: ουΙΙΙ Ρουττ:τ οίττο ί:τίτ ίο :ΙοΙπἰτοπτ δ:

:Ι:ΡοττΙτουτ ότι του: :Ιοε :τΙΙ:ιτιοοε ου'ΙΙε στι: απο Ιοε Είοοε,

δ: Ρτοτυο:ττοπ: ΙΙ που: ουο ίοττο ίο Ρουττει ουο Ι:τιποτε

ουΙκ , πο Ιουτε Ιιοττε, υο Ιοε Κονε τΙο Ρτττυοο ουτ Ροτιτ Ιο

τουιΡε ίοτου: , πο :Ιουτουτ, πο ίοτουτ ου τον,πο :το τονω

τπο :Ι'Είοοοο , :το ουκ ίυΙιτποι δ”ίοοΙΙιιΙ Ρτοίοπε δ: τινοτιιτ,

οουίοτ: , Μάο , πο ί:τνουτ οοτιττο ΙοτΙΙτ Κο): :Ι'ΑιιοΙοτοττο ο

πο οου:το ίοε Ιιοττε δ: ίυοοοίΙουτε , πο οοπ:το ίου τονευτυο,

πο οοτιττο ίοε ίυποιο: οτι ουοΙουο ττιετυιοτο. Ε: ουτΙε πο

ίοτοτιτ ουττοε ετΙΙΙ:τυοοε αν:: του: Είοοε οτι οποιοι τοτυΡε

_ τινοτιττ οου:το Ιοε τονε δ: τον:τυιιιο :Ι'Αποίοτοττο- Ε: ίουτ
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ΙιταΙιΙοτιιοιττ ίτ αναιιτ :ιτιοίαττο ίο Ρσιτττα Ιο των σ°Ατιἐια.

τοττο δ: ίσο ατιιΠιέ ττΙα ίο σοΙατττστιτ δ: σοΡαττττσιιτ στι τστιτ
σοα αΙΙτατιοοε :ιτιττΙα στιτ'ανοο Ιοε Ι:Ιατιιοτιε, δ: Ρτσττιοτττστιτ _

απο οιιΙιτ,τιο Ιοτιτα Ιισττε, τιο Ιοε Κοιτα σ'Ατι€Ιοτοττο στο Ρστττ
το τοττιΡε ίοτοτιτ , τιο σστιτστιτ , τιο ίοτοιιτ αυτ: Ι:Ιαττιοτιε τΡτοίοτια στι ανοτιττ, ατσο, οστιίσττ, τιο ίανοτιτ οστιττο Ιο Κον

σο Ρτατιοο ίοε Ιισττε δ: ίτιο:οίΙοτιτα , τιο οστιττο.ίστι τσιτατι

ττιο, τιο :στιττο ίοα ίττο8τοι οτι :ιτιοΙστιο τιιατιτοτο , δ: :ιτι'τΙα

τιο τοτστιτ αιτττοα αΙΙτοιιοοε αν:: Ιοίσττα ΡΙατιιοτια οτι :ιτιοιιτι

τοττιΡα ανοιιττ οοτιττο Ιοα τσιτε δ: τσιταττττιο τι: Ι:τατι:ο.

Ιτοττι οΙτ αο:στσέ :ιτιο Ισα ι:οΙΙαοτστιε δ: Ι' ΡτστιιτΠτστιε ι- ", μ

ίαττο σ'τιτιο Ρατττο δ: σ'ατιττοα σοα Ιιοτιοττοοα ναοατια τατιτ έξι: _

οστιιτιιο τα ιιτιοττο α σοτέ ττοτ,τιτιοιιτ δ: ίστοιιτ ναΙαΙιΙοα, δ:
:Ρτο Ιοα τττιτα τίΙΙτοα δ: τονοτιτιοα, τοοοττοε δ: Ιτντέοα σο :ιτιοΙιτ- Δ ι

τ:στιτιττοε Ιιοτιοττοοε δ: αιτττοα :τισίοα τοττιΡστοΙΙοα :ιτιοΙιτ:στι

τιιιοε οίστε τσιτατιττιοα τι: Ι:τατιοο δ: σ°ΑιιιζΙοτοττο'Ρατ Ι°τιτιο

Ρατττο δ: Ρατ Γατιττο στιτατιτ Ιοίσττοα Βιιοττοε ίοτοτιτ -:ιιιτττοε

σ'τιτιο Ρατττο δ: σ'ατιττο. .

Ιτοττι οτιο Ιοε Κοιτα σοΙΙὶια στα ίστοιιτ τοτιτια ίαττο οστιίοτ

τιιοτ τστιτοε Ιοε οΙισίοε σοΙΤτιε στττοε Ρατ Νσίττο 5ατιιτ Ροτο Ι

Ιο ΡαΡο , δ: ίοτοτιτ ναΙσοα Ρατ ίοτοττιοτια, ίοτιτοτιοοα , στατι

ίτττοε σο οστιττ τι: Κστιιο δ: σο τστια αιιττοε Ιτοτιιτ οτι Ια ΡΙιιί

ίσττ τιιατιτοτο :ιιιο ίαττο ίο Ροιιττα,δ: ίοτσιιτ τιιιΡοττέο στί

Ροτιίαττοτια, αοίοΙτιττστια, δ: Ιοτττοα σο Ιαστττο οστιττ σο Κσιτιο

τστιοΙιατιτ τα Ροττοτττστι δ: Ι'α:οστιιΡΙτΙΤοτττοτττ σο το Ρτοίοιιτ

ττατττττἔ , δ: ίοτστττ ΙιατΙΙτοοα αυτ: Ρατττοε ατι ΡΙιιίταττ σοσατια

Ιοε ττστα ίοΡτιιαττιοε αΡτέα :ιτιο το Κον ίοτα ατττνέ τι (3αΙατα.

Ιτοττι στι: :σιτε Ιοα ίτιΙιΡτοι σοίσττα τσιτατιττιοα στιτ νοτι

στοτιτ οίτιιστοτ σε οίττισοε δ: τιτιτνοτΠτοτ σοα τσιτατιτιτοα :το

Ι:τατιοο δ: σ'ΑιιιτΙοτοττο τσττστιτ στα ΡττντΙο8οε δ: Ιτοοττοα

σοίστττοε οίττισοε δ: τιτιτνοτίττοι τσιπ ατιΠτ :σωστο τΙε'Ροτι
τστοιιτ ταττο αναιιτ :οα Ρτοίοτιτοε ιδιιοττοα, δ: οσττττιιο τΙε ίσο: ν

-. α τοίοτιτ.
ΙΙτοττι αίτιο τιτιο Ιοα οΙισίοα σοΙΤτια στττοε τταττττέοαδ: ΡατΙέοε

ίστοτιτ ΡΙτια ίοττιιοε , οτταΙιΙοα , δ: νττΙαταΙοε, ίοτστιτ ίαττοε δ:

σστιτιοοα Ιοα τοττιιοτοα :ιτιτ ε'οτιίιιϊνοτιτ τ ο'οίτ ατίανσττ Ιοτττοε

ίοοΙΙέοα τι:: ίοαιιΙιτ σοίστε τσιτα, δ: σοίστα αττιίτιοα σ)τοοιιΙιτ Ιοε

τιιιοτΙΙοτιτε οττ'τΙα Ρστιττστιτ ίαττο δ: στσοιιοτ Ρατ Ιοα οστιίαττΙιτ

τ



εξω ΙΜιεεεω.ΑΝΕΑε

εΙείεΙΙε τογε δε 5ιιι·ετοπτ καιω τογε δε Ιεπτε επί:ιπε ειἰπΓπε2,.

δε επειτα ειιΙδειπε ; δε πιιίΙΙ Ιεε :παω δεε ΙΙ8πει€εε εΙείδΙτε

· 5εΙΡπεπτε δε παπα 8επε δείεΙΙεε τογειυεπεεΙπίππεε ειι ποιπ

Με δε: νΙπ-Βε εΙε επειειιπε Ρπτεἰε ε1ιι'ΙΙε τεπάτοπε δε :ιΙδετοπτ

5. εαπ: Ραπ :επι πω: επειειιπ εΙ'επΙκ τοικΙιε ΙείεΙΙ::εε εΙιοΙεε

ετπἰτεἰέεε δε ειεεοεεΙέεε, δε πεεοιπΡΙΙτοπε Γεω ΙΙιιππἰε νεπΙτ

επι εοπττπἱτε δε Ειπε Ι"τειιιεΙε, δε (απ: ιπειΙ επἔἰπ, δε ίαπε Ειπε

πιΙΙ ετπΡείεπειπεπε, δε ε'ΙΙ- γ εινοΙτ πιιεππ εΙεΙΙΙΙτε εογειπιπε

εΙε Ι:το.πεε οιι εΙιι τογειιιτπε εΙ'ΑπΒΙεεεετε , ε1ιιΙ ΓιιΠεπε τεΒεΙ

Ιεε , οιι πε νοι:ΙΙΙΙΤεπι: ειεεοτεΙετ Ιεε εΙιοίεε εΙεΙΙΙιε εΙΞτεεε,

ΙείεΙΙτε τογε ίετοπτ Ιειπ· ΡονοΙτ εΙε εοτΡε , εΙε Ι:Ιεπε, ό'ε.επΙε ,

δε ιπετττε ΙείεΙΙτε τεΙσεΙΙεε επ νταγ οΙσεΙΙΤαπεε, ίεΙοπ Ια·

Εοιιππε δ: εεπεπτ εΙυεΙΙτ "Με ε δε εινεεεΡιεε εε (ε Ιουδ

ιπετττοπτ ΙείῖΙΙιε τογε δε Ιεπτε Ιιοἱτε δε τογ:ιωπεε ἔι Ι:ιεο

Ιιετεἰοπ δε ποΙΙτε δει-ίπ: Ρετε Ιε ΡειΡε , είπα ε1π'ΙΙ ΡιιΙΙΤε

εοπτικιΙπότε Ρετ Γεπεεπεε , εεπίπτεε εΙΈΒΙΙΓε , δε πωπω.

νογεε εΙι1εε εεΙΙιιἰ πιώ Βετο. τεΒεΙΙε ίεΙοπ εε οιι'ΙΙ ίετα ‹Ιε

τιιΙΙοπ ε δε ΡεπιπΙ Ιεε Γειιττε2 δε ίετιπεεε2 εΙεΙΙΙ.1ε εΙΙτεεε τε

ποπεεεοπτ ΙείδΙε τογε δε Ιεειι·ε ποπ: Ρετ Ιογ δεΡπτ Γειτ

επεπε ὲι εοπεεε 8πεττεε δε ἔι τοιιε Ρτοεε2 δε Με ε δε ίε με·

όεΙοοεΙΙΙπποε ,. ι·εβεΙΙἰοπ οιι ΡπΙΙΤειπεε εΙ'ειπειιπε ίιιΙπ8Ιει εΙικ

ι:ογειιιιπε δε Ρτειπεε ου επττε @Με ειιιιΓε Ιε τογ εΙε Ι:τειπεσ

ου ω ΙιοΙτε πε Ροπνοἱεπτ πεεοπΙΡΙΙτ τοιιτεε Ιεε εΙιοίεε.

εΙεΙΙΙιε εΙΙεεεε; Ιε τογ εΙ.Αι18Ιετεττε Γεε Ιιοπ·ε οιι :ιιιεππ Ραπ:

ειιΙκ πε~ίετοπε ου εΙεντοπτ Ειπε 8ειεττε εοπει·ε Ισ ι·ογ δε·

Ι:το.πεε τω Ιιοἰτε πε ίοπ τογειιιιπε , :Μία τουε επΓειπΒΙα

ε'επίοι·εετοπτ δε ιπετττε ΙείεΙΙτε εεΙυεΙΙεε επ ντ:ιγε Φωε

ίπποι: δε. εΙε :ιεεοπιΡΙΙτ. Ε: :ιιιΠῖ- ΙΪε απειιπ εΙιι τογειιππε δε

_ οΒεἰΠΞιπεε επι τογ ό-ΑπεΙει:εττε πε νοιιΙοἰεπτ τεπεΙτε Ιεε

εΙΙ:ΙΙΙεπιιΙκ , νΙΙΙεε, οπ ΙοεεετεΙΐεε, πιι”ΙΙε τΙείεπεπτ ου :ομπ

ιπε δε Ι:το.πεε, δε οΒεἰι· ειι1· "Με εΙεΠῖιε εΙἰε, οιι Ροιιτ

@ΜΚ ε:·.ιιίε πε Ροιιι·τοπτ ειεεοτπΡΙΙτ εε οιι'ΙΙ δώ: ίειίτε με εε·

ΡτεΓεπε τιτιἰττΙέ , Ιε ω)! δε Ι:τ:«πεε πε Γεε Ιιοίτε ου επεππ

Ραπ επΙ›ε πε ίεεοπτ Ροἰπε δε 8ιιεττε :πι τογά'ΑπεΙεεεττε ,

πε ει Ιοπ τογαιιιπε , πκιἱε τοιιε εΙειπε επίειπΒΙε ίετοπτ Ιειπ:

ΡονοΙτ ‹Ιε τεεοιιντετ Ιεε εΙκιίΙεπιιΙκ , νΙΙΙεε-., δε ίοττετείΤεε

«ΙεΙΠιε εΙἰττεε , δε εμε τουτε οϋεΙΠ6.πεε δε αεεοιπΡΙΙΙΤεπκπτ

(Με Μα: εε τεειΙετΙει , δε Γεεοπε :ιιιΙΙΙ. Μπα δε άοππει εΙ'υπε

μπε
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ΩΡεττ δ: Π'ετιττα ΓαΙοτι Ιε πεττιτα Πιτξεἰτ τοιιταε επειιΙαταε,

Γαττπαταε 8τ Γατιττα2, οτια Ι'απ Γετιτε οτι Ροττττε ΠαΓΙτατ τετιτ

Ρετ Ια ΡεΡα >Ια_αοΙΙαΒα Πα Ιε αοπττ Πα ΙΚοπεα, αοπ·ιτπα επιτα

τπαπτ Ροιιτ ταπΙτ δι €ετΠατ ΡατΡαττιαΙΙαπιαπτ Ιε ΡεΙ›τ δα τοτιταε

Ιαε αΙιοΓαε ΡετΠαΙΓιτε ει:αοτΠέαε. _ Ρ

Ιταπε αΙΙ εααοτΠέ Ρετ τα ΡταΓαπτ ττεἱτιἐἰέ ό: εααοττ τοττε

επτταε εααοτε, ττεΙττΙαπ οτι ΡτοΙοαιιτἰοπεε α ετιατιπε απ ε,

ΓεΙε οτι ΡοιιτΡετΙαι οτι ταπιΡε ΡεΙΤαι Γατοπτ ππΙε δα Πα π)ΙιΙΙα

νεΙαιιτ ό: Πα τοιιτ ττιἰε επ παεπτ, δ: πα εΙαπ Ρσιτττοπτ Ιεπτείε

εΙΠἰατΙαε ΡεττΙαετπα Γεἱτα ειιαππ ταΡτοιταΙτα Ι°τιπ αοπττα

Ι°ετιττα Ροιιτ αετοί-ε Π'ΙααιιΙκ ττεΙττἱαε οτι παοκ, Ια ετιαππε απ

ενοἱτ-αοπιτπα Π αΓΙ. · ·

7 Ιτατπ φα τα ΡταΓαπτ ττεχἰττἰέιΓατε εΡΡτοιινέ, Ιστό δ: αοπ

Γατπιέ Ρετ Ιαε Παοκ τογε ε (ζεΙεἰε τιιιεπΠ Πε γ Γατοπτ απ

Ιαιιτε ΡατΓοππαε. Ετ ΠαΡιιτε οσα Ια Κογ Πα Ετεπαα Γατε

Ρετττε Πα (.ΈιΙεΙε 8αΓατε απ Γοπ Ρονοἰτ, ΠαΠαπε υπ τποΙε Ρτο=- -

αΙιείτι απΓιιἰνεπτ ΙαΠΙτ ΠαΡετταιπαπτ ΙαΠΙτ Κο), Πα Ετεπαα απ

Γατε Ιαττταε αοπΗτιπετοΙταε ό: ειιτταε παααΙΤεἰταε οιινατταε ,

δαΙαε απνογατε ό: ΠαΙΙντατε ε (ΙεΙεΙε ειιΠἱτ Εισγ ΠΙΑΠ81_€

ταττα οτι ε Γαε ΠαΡιπαπ επΠἰτ Ιἰαττ : επΓΙΙ. ΙαΠΙτ Ιὶογ Π'Απ8Ιαα

ταττα απ Ρταπεπτ ΙαΓΠἰτταε Ιαττταε αοπτὶτιτιετοὶταε απ ΙοεΙΙΙατε

Ιαττταε αοπτΙτττιετοΙταε ΡεταἰΙΙαε ε σαΙΙαε ΠιτΠΙτ Ιζογ Πα Ετεπαα.

Ιτατπ εααοτΠέ αΙΙ ειπα πιτΙ Παε τογετια Ρτοατιτατε πα Γατε

Ρτοατιτατ Ρετ Ιοί πα Ρετ ετιττα αμα επαιιπα ποτιν·αΙΙαταε οτι

ετΙαι Γα Γεααπτ Ρετ ΙΙααΙΙΓα Πα Κατω οτι Ρετ ετιτταε Πα ΓεΙτιτα.

ΕΡΙΙΓα οπαΙκαοποιταε Πε Γοἰαπτ`αοπττα αα ΡταΓατιτ @τα

Γτιτ ετιαιιπ ΠαΓΠΙτε τογε·, Ιαιιτε αοεΠΠιταιιτε , εΠΙταταπεο, οτι

ετΙΙΙαι τ1τταΙιταοποπαε Πε ΓοΙαπτ , π: Γιττ Ιατιτ ταττα τ πα Ιαιιτ

ΓιτΒεία›: Ροτττ εαΙιοΙΓοιι Πα Ιε ἔτι-ατα: οτι Ροιιτ επττα αειιΓα,πα·

Ροιιτ ΓατνΙααε ΠιταΙΙαΓΠΙε αοετΙΙιττατιτε σιι εΙΙΙαι εἰαπτ Γείτ

ειυιΠΙτε: τογε οτι :Ι ε!ταιιττ Π*Ιααι:τΙ›τ. Ετ Γα ποΙΙταΠἱτ δεἰπτ

Ρατα οι: ετιττα Ια νοιιΙοἱαπτ ΓεΙτα, Ιαε Παοκ τογε Γα ΠαΓΙοτιτ

Βατοπτ ΓαΙοττ σα τΙττ'ΙΙε Ροιιττοπτ Βοππαπιαπτ Γεπε τπεΙ απαίπ.

Ιταπτ Παε Ι·ιοΙΙε8αε τ1τιτ Γατοπτ ΙοεΠΙἰαι επ Ετογ Π'ΑιιττΙα

ταττα ε (ἶεΙεἰε Πα Ιε τπεπἰατα Πτι ταπ1Ρε Πα Ι:αιιτ ΠαΡετταττιαπτ

Ιαε @τα τογε απ οτΠαπατοπτ ε (:εΙεΙε.

Ετ τισιιε Ιὶογ Πα-Ετετταα νατι δ: αοπΓΙΠατέ ΙαΠΙτ ττείττΞέ

Ροιιτ Ι:Ιαπ Πα Ρεἰιτ ίεΙτ ατιττα τισιιε , δ: Ροιιτ ποιιε , δα τεπτ

Ο α
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οοιιιτιιε ι ποιο τοιιΠ:τιο οι: τιοΐιτο Ρειττἱο εχασε τετιιιε δε

ο8τε:ιοΙε τεεΠιιι δε τοιισειι Ιεε εΙιοίτε τι εξω ττετιΡω Ρετ

εὶεΙιτιοττιτἰοτι, εοτιίεΠ, δε εοτιίοτιτοπιτιιτ οτ ΡΙτιίιοιιτε τω”

δε ἔσω τω ίειιτιτο τΡΙιίο, Βια , (:οτττοε , τ:ιτιτ ε!ε ιιοί`τττ: Η

Βιιαετι δε τιιιττεε , δε ε!ε ΡΙτιΠειιτε :πιτ Ρετε τισ Ρτατιτο ,ουσ

ειιιττεε 8ττιτιε Βιιτοιιε, ιιοΜεε, Βοιιτεοιε δε ιιιττοε (ειεεε τι:

τιοίττο τογαιιτιιε, εοτιίετιτοτιε δε εοτιτι:τιιιοτιε Ιεἀἰτ ττειιττιέ δε

:οικω Ιεε οΙτοίοε ειοΠιιε ω” εοτιτοτι.ιιττε :τι τωιω τ δ;

ιιιτοτιε Πιτ Ιε ροτΡε οι: 1ετιιε-(ΣΙιτιίτ δε οτι Ρ:ιτοΙο ε!ε τω),

Ροιιτ τιοιιε δε Ροιιτ τιοε ιιοἱτε , τετΙιιι τετιιτ 3 εποε” α τις·

οοιιιΡΙἱτ, Γειττε ισ.τιιιτιε νετιιτ τ:τιτ:οτιττο Ρετ τιοιιε οιιΡ:ιτ εκατο»

Ετ Ροτιτ Ισε οιιοίεε ειοΙΤιιε ότττοε δε ειιιτειιτιο ό”ιτεΙΙοε τετιιτ

τοττιιετιιειιτ ιι ΡοτΡεττιιτέ , οΒΙι€οτιε πατε, τιοε Μακ Ρτείετιε

δε ιιεινοτιιτ , τισ: Ιιοἱτε δε ίτιει:οΠΒιιτε δε Ιειιτε Μετιε, δε (Ριψο

τιιεττοτιε ειιισ,τιτ ἐι τοιιτοε εεε οΏοία ττοιιε δε ιιοε Ιιοιτε δε

ίιι€εοΙΤοιιτε ει τα ωωιεεω δε εοΙιΡτειοτι οι: ΓΕ Με ε!ε Βο

ιτιο. Ετ νοιιΙοιιε δε Φοτιίειιτοιιε ειστε πιάτα ιἰι:ιτ Ροκ: 1ο

Ραμ εοτιτοττικ τοιιτοε εεε ι:ιτοίω :τι οοιπιειιιτ ιιιοτιἰεΙοτιε

δε ιιι;ιτιόετιιετιε ΒοτιοτειιιΙιτ Πιτ Ι':ιεοοττιΡΙΠΤεπτειιτ ττ'ιεεΙΙιτε,

τοπικ τιοιιε , τιοε τιοἱτε , δε ίτιοετ:Πειιτε , δε εοτιτι:ο

τοιιε οσε ίτιΒΒιοι , Γοιι:τιτ ι:οιττιιιιιτιοε , εοΙΙοεεε , ιιτιι

νοτΙἰτο: , οτι ΡετΓοτιιιοε ΠτιΒιιιτοτοε ειιιοΙιτεοτηιιτ:ε, δε :τι όστι

τιιιιιτ Γοτιττ:τιεο 8εττεταιιιιτ ει'οιτοοιιιττιιιτιτοιιιττιτ , τισ ίιιΓΡετι

εἰοτι δε ότι Ξτιτοτάιτ, Ροιιτ είττο οτιεοιιττιιε Ρετ ιιοιιε δε Ρετ

·οιιΙιτ Ροιιτ εεΠιιγ Με 3 ίἰτοίτ οτι: τιοιιε οτι οιιΙιτ τετοιο οτι

ιιττοιιτοτ0τ18 οτι οοειιΡο.τιτ ίοττοτι:ΙΤο , νΙΙΙι: , οτι ειι:ιτιοΙ , οτι

οιιττο οιιτ:Ιεοτιοιιο ετιοίο, ωτωτ, τιιττΗ:ιτιτ, οτι ττ8τετιιιτ, οτι

είοτιτιιιτιτ εοτιίοΙΙ , εοτιίοττ , τοπικ , οτι τα τεΠοτιι€τιτ οτι

οτι ειΡΡεττ τ:οτιττο οικω Ρειιιε : ειείτιτιοΙε ίετιτοτιεοε Πε τισ

ιιιΠετιτ οίττο ειΒΓοΙε ττιίτιιιτε Πε πἰοτιτ ίιἰτ ΡΙειἰτττιε ίιτἰείειεἰοτι

ο. τοιιε εειιΙιτ οιιὶ Ρετ ετ:Πιιι Ειτε αιιτοἰοτιτ ίοιιτοτιιι οτι ΓοιιΒΓ

τειιότοιειιτ ειοτιιιιιτιεοε. Ετ εινα το νοιιΙοτιε δε εοτιίετιτοτιε

:μια τιοΠ:τε Ματ Ροκ ιο ΡειΡο Ροιιτεοειτιο ΡΙιιε τετιιιοτιιοτιτ

Γοἰτ τοιιτιο δε 8τττόέε ΙιττΗττο Ροκ, τοιιτε5 Ριιεἰοιιε, οοι·ιίαιε.

πιάσω , ο.ΙΙιιιιιεεε , δε εοτινοτι:ιτιετε, εοτιιτιιτ:τιτ ουτε εΠεε

ΡτιἱΙΤο είιτο τιοιιιτιιέοε,οιιἰ Ροιιττοιιτ οίττε ΡτοιτιάτειιιΒιετ οτι

οονἰετ Ρετ ι:ιτιτ:Ιτιτιο νογο ἐι Ιπότττε ΡΜ:: οτι ττττιΡε Ρι·τΓοτιτ

οτι :ινοτιιτ, ΓιιΡΡοίέ ειπε εΠοε τι.ιΠετιτ ίετιιιέτ:: οτι νειΠέσε Ρετ

Ψ -
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Ριιἰτιε οιι Ρετ ίετεπιεπτ δ: εοιιίετιπέεε δε Ι'ειιι&οτἰτέ δε

ποδι: @Με Ρετε Ιε ΡειΡε οιι δ°ειιιττε ,ίοιετιτ αιΠδεε, δ:ΙττΙ

τέεο, δ: “πι” επι πεδιιτ,εοπιπιε εοπτιαιτε ὶι Βιετι εοτπιπιιπ,

δ: :πι Βιετι δε τω:: ::οτπιπιιπε δ: Ρτοι.ιτιτδοΙε δ του:: :Ετό

τω:: δ: δεΓΡΙειΙΙτιπε δ Πισω; δ: :ουδε ίετειπεπε Με επ τεΙ

στι: Ιοἐετιτ τεΙ:ιίεΙιιει , οτι Γοπ: δεεετπέ Ρετ ΙεδΙτ ποίττε τω:

Ρετε , :με πιιΙ Γοπ τεπιιε ἔι τεΙε Γετειπειιε , ειΙΙΙδπ:εε οι:

εοπνετιιι.πεε ὰ τειιἱτ οιι 8ειτδετ δ: δείεπδτε :με οιι τειπΡε

εϊνεπιτ πε Γοιετιτ Βιέτεε τεΙΙεε οι: ίεπιδΙδοΙεε ε δ: ε: :1:ιπι

πιι::ιιιι ιι_ττετιτοιτ οιι ΒιιίοΙτ Ιε εοπττιιἱτε , :με δέε- ιπιιὶπτεποπτ

Ιεε :Με δ: ἰττἰτε δ: τεπδε τιιιΙε δ: δε πιιΙΙε και: Ε: πωπ

ιποἱπε ποιοι Ιεε Ρτιπἱτοπο εοιπιπε νιοΙειτειιτε δε μι:: μι:

Ρειιτιε δε εοτΡε δ: δε Μαιο , Η εοπιτπε Ιε ατε Ιε τεδιιεττει, δ:

:με το.Ιΐοτι Ιε νοιιΙδτω Ετ ίε ποιιε ίειἰίἱοπε , Ριτοειιτιοπε,.

οιι Γοιιδἶτἰοπο είττε π: Ιε εοπτττιἱτε,διιε Βἱειι πε νιιεΙΙΙε,

ποιιε νοιιΙοπε ότι: τεπιι δ: τεΡιιτέ Ροιιτ δείΙογδΙ δ: Ρο.τιιι

το τ δ: νοιιΙοπε επεοιιττἰτ τεΙ ΙιΙτιίιπε δ:διδαπιε τ:οπιτπε Ιιογ

Επτά δοΙτ επεοιιττΙτ επι τεΙ ω. Ετ Ιεε εΙιοΓεε δεδιιε δΙττεε

ίετοπε ιιιτετ δ τεπιτ δ: Βιιτδετ Ρετ Ιεε ΡτεΙειο δικα Η: τετοιο

Ιεε ίετετπεπε δε ίεειιΙτέ , δ: :πιεί δ°ΕἔΙΙΓεε δε ποιττε :οικια

πιε ,Ρετ πω επτειιιε , μι: ποίττε ττετε Ι:: Πο:: δ?ΟτΙὶεπε ,

Επι· πω τοιιίιπο δ: τιιιττεε ΡτοεΙιειἱπε δε ποΙτι·ε τη, Ρετ Ιεε

Ρετε δε Ετε.πεε , Πα:: ,. (:οτιτεε ,ι Βιιτοπε δ: 8τατιε τεττΙετε,
μι: Ιεε ιπαἱτεε ,, ιιιτεο, είεΙιενιπε ,. εοπίδιιΙε, ιιτιίνετΙιτε2 οιι·

εοιπτιιιιπεε δε ποΓττε τογ:ι.τιιπε , δ: Ρο.τ πω οΙΙἱ:ἱετε επ Ε. ` δ

ετε:ιτΙοπ δε Ιειιτε οιΒτεο- Ετ φωτ πε ίετοιιτ, πε πισιινε

ποπ: , οιι ίοιιΒίτεπδτοπτ , οιι ποιιττἱτοπτ Βιιεττε διιεΙ:οπ:1ι1ε,

οιι διίεοτδε επττε ποιιο τοι:: , δ: πω τογειιιιπεε δεΠΙιε δι”

οιι Ιεε. (ιιο,διει δ'ιεειιΙκ ι δ: ΙεδΙτ ίετεπιεπτ ίετοπτ τεποιι

νεΙΙετ δε @τη απο επ :ως απο Ρουτ επ εΙ`ττε ΡΙτιε ΓτείεΙιε·

ιπειποΙτε. Ετ ιο.ιπιιΙε πε ίειιοπε ιιΙΙΙτιπεε δ, διιεΙδιιε Ρετίοπ

πε, εἰτέ, νΙΙΙε, οιι ιιιιἱνετίἱτέ εοπττε· ποδι: δΙτ ίτετε , δε·

εοπττε τι: επί:ιπε , οιιΙειιτε τειιτεε, οιι Ιειιτε (ιιΙ:ιεΞε: , πε αιτι

ττειπεπτ , τιιι'ἰΙε π'επ :δω ειιΡτεΙΤεπιεπτ επεφτε:- Ετ.

ιινοπε ω: ΓεπιδΙτιΒΙεπιεπτ ιιιτετ τοιιτεε Ιεε δενειπτ δΙττεε οπο·

Ιεε Ρει.τι108 ττεε εΙιΙετε επίτιιιιι, Ιε Βια: δ'Απιοιι, Ιε Πτι: δε·

Βεττγδ:δ'Αιινετ8πε, Ιε Ι)ιιε δε Τοιιττιιἰπε , Ιε Πτι: δΌτ

Καπο ποίτι:ε τίποτε , δ: πω εοιιίἰπε Ιε Βιιε δε ΒοιιτΙσοπι,

· Ο ε α:
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]ιια:ιιιαε :Ια ΒαιιΙιστι .(ιστιτα :Ια Ια ΜαιαΙια , 1αΙιειιι :Ι'Α;

τσιε, Ριαιια :Ι'ΑΙαιιςσ:ιτ 1αΙιαιι :Ι'ΕΙιαιιιΡα , Ουγ :Ια ΒΙσιε':

Ια (ζοιιτα :Ια 8.Ι)σΙ , Ια (ιοτιτα :Ια Η-αιαασιιττ , Ια Ωραια

:Ι'Αιιι:ατια, Ια (]σιιτα :Ια ΤαιιααινιΙΙα , Ια (Ισιιια :Ια ει”.

σπιτια, Ια (ῖσιιτα τΙα 1σιΒιιγ, Ια (Ζσιιτα :Ια ΒαΙαιιατιιαΙια ,Ια

τ (ισιιτα ιΙα Βταιιιια, Ια διια :Ια (:αιαγ ,Ια διια :Ια (:ιαστι,Ια

α:: :Ια Μαι”, Ια Ι)αΙΡιιιιι :Ι'Αιιναι8:ια, Ια $ιτα :Ια Μαιο?

ιιιστατιαγ , διιιΙΙατιιιια :Ια (:ιααι, Ια 5ιτα :Ια δ. ναιιαιιτ. Ε;_

ίαισιιε αιιιιι ιιιι:ατ ίαιιιΙιΙαΙιΙατιιαιιτ δ: ατι ΡΙιιΙισΙΙ :ιιιαίαιια

Ραιτιστιτ Ιισιιιιαιιια:ιτ Ια ΡΙιιε ματια Ραιτια σ.Ιαε ΡιαΙαε,_ Ρα”

Πτι:: , (ισιιταε , Βαισιιε δι αυτια ιισΙιΙαε :Ια ιιοΙΙια :αγαπαω

Βιι ιαίτιισιι·ιε :ΙαίαιαΙαε αΙισίαε ιιαιε αναιε ιαιτ ιιιατττα ιισιιια

ΙααΙ ιι ααε Ρταίαιιταε Ιαττιαε. Βσιιιιέ ὰ ΒοιιΙοιαιια Ια κανι.

ισιιι αΙ'ΟέισΙιια Ι'ατι :Ια ειααα ιιιιΙ ααα ι.Χ- -

ι.ει·ιιιιεε Με ΜσΝειιαιειισιι τ τι: απ:

· Ροιιτ :ΙαΙινται Ια ΚοαΙιαΙΙα ατι Και, :ΙΆιιεΙαταιια.

ΗΑιιι.Εε αιιιιζιιέ ιιΙε :Ιτι Και :Ια Ι:ιαιιαα, ΚαΒατιτΙα

Κογαιιιιια , Πτι:: :Ια-Νσιιιιαιι:Ιια δι Ι)αΙΡΙιιιι :Ια και”.

Α ιιοε ασια δι ιααιιΙιτ Ιαε ΡιαΙατε δι Ια αΙαιΒιέ, Βιιι: , 00η.

ταε, Βαισιιε , ΟΙιαναΙΙιαιε δι ιισΙιΙαε, Ια ιιιαιια δι Ιαε @και

ιιιιιναιίιτέ , ΙιαΙιιταιιε τΙα Ια νιΙΙα :Ια Ια ΙΙοαΙιαΙΙα, δ: ι τα”,

α αιιιι ιΙ Ραπ δα Ραιιια αΡΡαιταιιιι Ιαε ίιιΙιεια: αιιτατιιΡσια

Ιιτέ :Ια ιισιιια τταε αΙιιαι· ίαι8ιιαιιτ δ: Ραια δι Ιαε ιισιιιαε,

Ραπ @τα :Ια αα :μια ναιε ταιιαι δ:: ανα2 ατι Ια:Ιιττα νιΙΙα,

δ: αι αΙιαΙΙ:αΙ δα ισιταιαΙΤαε , δ: :ἔε αΡΡαιταιιαιιααε δ: :ΙαΡαιι

αΙαιιααε :Ι'ιααΙΙαε ίαΙτιτ δ: τιιιι-ειιοτι. 5ανοιτ ναιε ίαιίοιιε :μια

αστιιιιια Ρατ Ια Ραιι: ιισιιναΙΙαιιιαιιτ ιαιτα δ: ταισιιιιέα αιιτια

ιισίΙτα τιαε αΙιιαι ίαιΒιιαιιι δ: Ρατα :Ι'ιιιια Ραπ, δι ιισιιια τιαε

αΙιιαι σιιαΙα Ια τα· αΙΑιιιζΙατατια :Ι'αιιτια Ραιτ , ιισΓτια :Ιιτ

ιαιτιιιαιιι δ: Ρατα ω αιτ ΙιαιΙΙι:ί, :ΙαΙινιέ δι (καιω Ραπ ω,

· Γαε Ιισιιε, δα ΓιιαααΙΤαιιιε , Ια:Ιιττα νιΙΙα δα Ιαε ισιταταΠαε :Ια Ια

ΙΚσαΙιαΙΙα , δα :Ι'ιααΙΙα ία Γσιτ :Ιαναιιιι, δι (Μια δα ατι αιτ

ναίιιι δα :ιαΙΤαιίι ιισίΙτα τιαε αΙιιατ σιιαΙα , διιααΙΙαε τιαιιΓΡσι·

τέαε αιι Ιιιι ατι ασια , δ: αιι ΡιοΡιιατέ ,αι·αατιιιαε ταιε Ια



ΕΡ Ι 8,1- Ο·Ι.ΒΑΚυιΜ. ιο;

δε: , ιιιτΙδιεΙοιιτ,ΓειΒιιευτΙε8, Ιιοττιπιδεεε, νδίΙΞιυΙκ , δε ναί

ίεΙ:ιεεε, οΙιείΙΤειιιεέε, δε τεεοτιιιοιΙΤο.τιεεε, ττιετε , δε ι·τιιιετε ,

ιττιρετε , δτοἰττυτεε, τειιτεε , τενειιυδε, δε τοιιτ εε τιιι”ΙΙ που

δε ιιονοιτ που· είδΙτετ εΙιοίεε, δ τειιιτ, ροΙΙιδετι, δε που.

(ζ°είτ ιιωδιτ επι εΙει11δΙτιε εε ιιυι εΙΙ: ετι δετιιιιιιιε, δώ τετιιτ

επι θέ εε ειδ εΙτ ευ θέ, ευδΙτ τον δ'Ατι8Ιετεττε δε δ [εε Ιιοιτε

δε ίυεεεΠευτε ρετΡετιιεΙΙετιιετιτ. Νουε νουε ιιιιιιιδοτιε δε

εοτιιιιι:ιιιδοτιε εΙττοΙτεττιει·ιτ Ρετ εεε ιιτείειιτεε Ιετττεε δ του:

νουε ΡτεΙυε, Α.τεενείεΙυεε , Ενείειυεε, Βογετιε , ΕΙιτιΡΙττεε ε

δε :ιυττεε ιιτεΙ:ιε δε ττετιε δ'Ε8ΙίΓε , Ιεε ΝοΙιΙετ,Βειτοιιε, εΙιε

ναΙΙἱετε , νείΐ:ι.υΙκ , εοιιΙΙιΙε , τιιτιιτε, ιυτει , εοιιιιτιυτιε δε

υτιίνετΙΙτέ δεΓδιττεε δω δε Ιοττετε!Τεε, δε τουε ειυττετ δ εΙυΙ

ΙΙ ειροειττιειιτ, δε ἔι εΙιειειιιι δενουε, Η εοπιττιε ΙΙ ειρρτιττειιδτε,

εΙυε :ιυδιτ τον δ'Ατι€Ιετεττε δε δ. Ιεε Ιιοἰτε δε ίυεεεΙΤευτε

δοτείετιανο.ιιτ Ειδα Ιεε Ιιοιιιτικιεεε , ίετιιιΙτει , ΙΙΒευτιεεε,

ίετνἱεεε , δε οΙιειΙΙ5ι·ιεεε , δυε νουε δε εΙιτιευτι δε νουε δενιετ.

δ τιοίττε διτ ίεἰ8ιιευτ δε Ρετε , ου ἐι ιιουε μι; δυεΙεοτιδυε

ειιιιίε, δε Ιυι τετιδάει , Βιειει, δε μια Ιεε τετιτεε, δτοἰττυ

τεε , δενοΙτε , δε τουτεε αυττεε τεδενειιιεεε τεΙεε δε επι Ια

ίοτιιιε δε τιιο.τιιετε ευε νουε Ιεε δενἰει δ τιοΙττεδΙτ ίεΙ8ιιευτ

δε Ρετε δε ὲι που» Πε τουτεε ΙείειυεΙΙεε εΙιοΓεε δε εΙι:ιευιιε

δ'ιεεΙΙεε, ευ το.τιτ εοττιττιε Πε ιιουε τουεΙιετιτ δε ρενειιτ του

εΙιἰετ, τιουε νουε ειυιττοιιε δε δεΙὶντοιιε δε αΙσίοΙοτιε Ρετ εεε

Ρτείευτεε Ιετττεε δ τουίΙουτε , δε δ εΙ1:ιευτι δε νουε 8ειιε

δ'εΒΙΙΓε , δε Ιεε τιοΒΙεε Βιιτοιι9 , ()ΙιενιΙΙιετε , ντιΙΤειυΙιτ , (Ιστι

ίυΙε, ΜεΙτε , ῇυτει, εοπιτιιυτιε δε υτιἰνετΠτέ δείδιττεε νἰΙ<

Ιεε , εΙιτιίΙεΙ, δε ΪοττετεΙΤεε δε Ια ΚοεΙιεΙΙε , ειρραττετιο.ιιεεε,

δε δερειιδιιιιεεε , δε ἐι τουε τιιιττεε εφε ΙΙ :ιΡΡειττἰειιτ δε

μια ειρμιττειιιτ τ δε ν τετιοτιεοτιε Ρουτ ιιουε , ρουτ τιοε Ιιοἱτε,

δε ίυεεείΤευτε δ τουίιουτε, δυτιιιτ :ωχ εΙιοίεε δικ νουε τετιει

δε τιο1ττε ττετ εΙιἱετ Γειετιευτ δε Ρετε , δε ίουΙιε Ιυι ειι Ια

νΙΙΙε δε τοττετεΠεε , εΙιεΙτεΙ , σ.Ρριιττειιτιιιεε δε αρΡετιδο.ιιεε

δεε δεΙΤυε διττεε, τ:ιιιτ ΓευΙετιιετιτ Γειά δε τείετνέ τω:: εΒΙΙΓεε

δε 8ειιε δ'ε8Ιἰίε εε εμε δ ευΙιτ ιιιιρ:ιττΙειιτ , δε εμε τουτ εε

ειδ τι είτε οεευτιέ δε τΙετειιυ δυ Ιευτ Ροιιτ δεΙιοἰΓοιι δε:

8υεττετ Ιευτ Ιου τειιδυ δε δεΠντό, δε ιιυε Ιαδιττε νιΙΙε δε

Ιεε ίοττετείΤεε δε του: Ιεε Ιιει.Ιιιτειιιε δ'ΙεεΙΙεε (αουτ δε δε

ιιιουττοιιτ ευ τεΙΙε: Μετα: δε. Γτο.ιιεΙιιίεε εοπιτιιε εΙΙετ



2ο:: τι:: ετττει.ΐ:.Α Ν: Επι· α

οποίου: Ρὰτ που: οπ'Ιο τω: δ: ίοΙοπουττο :Ιο τιοίττο :Πο

ίοΙουοιιτ δ: Ροττο·, δ: Ιου: Ετσι:: οοπίο:τυοοε μι: Ιο:ΙΙ: το):

:ΓΑυοΙο:οττο ποίττοοποίο ,το ΙΙ ου οί: :οουτε ,δ: οοπ::ττΙ:οε

:το ίου: του: οποίοε οουτΡτιίοε οι: ττττττ:τέτ Μ: πι: Ι:: του:

οπου:: :ΙΙ::ο. >-Ετι:οίιτιοΙτιο :Ιο ΙτιουοΙΤο· οποίο πουε τινοπο

ίὰΙτ πιοτττο :τουτο ίοοΙ ὰ οοε Ρ:οίου:οε Ιοττ:οετ Πουπέ ὰ.

Βουίοίξοπο το κκντ. του: :ΙΌέτοοτο Γεια :ίο οπο:: :οτί ο:: τ.κ.

Ι.Ε.ΤΤΚΕδ ΒΕ] ΚΟΥ ΟΒΕΙΩΑΤΟΙΚΕ8

ου Κον ό*ΑιιοΙο:οττο ό: οοτι: ::ιτ·ΙΙο οίουε.

Εττ.ιπ Ρετ: τι :υπο ::ο Ι)του δεν ‹Ιο Ι:τττττοο·. Α τουε

]οουΙκ ουἰ οοε Γοττ:οε νοτ:ου: ίΕτΙυτ. $:ινοΙτ ίτιτίουε ουο

οοτ·πτυο πουε ίυίίτουε τοπικ ὰ μνο: ὰ :τοῦτο τ.:οε οΙιἰοτ

έκτο 1ο Κο): :Ι'ΑττοΙοτο:το Ρετ: Ι:: ίο:τττο τΙο Ισ. Ρτιικ πουνοΙ

Ιο:πουτ ίοΙ::ο· ουττο :τουε δ: Ιοί , πι: οοπε τπτΙ οίουε ττ'οτ,

που: Ιοε :Ιοτικ τυπου: υπ ποττΙο :Ι'Αποίο:οττο , που:: ποί::ο·

Ρυτά: τι: ()ειΙττΙε , ό: ΙειουοΙΙο ίοτπιπο πουε ΙυΙ τινοπε μι::

:τοτε οουε πιΙΙ οίουε :Ιοίίυε άΙ:,ουΙιτι νττΙου::τιπτ ίουΙοττιοιιτ,,

:Ιου ο.ίΤτινοί: οτι του:: δ: :Ιοδυόττοπ :τοτε τυιΙτοπε ουο

:τουε Ιυτ :ινοπε Ρτο:πἱε Ρα: Μπιτ:: πιο: Νοιτε ΙυΙ Ρτοτυο:

τουε ΙονττΙοιποπτ οτι Βοτειυο ίον , δ: τυ.:οιιε ίυ:Ιο (Σοφο

:ιο·1οίυε (:Ιι:τίΙ: Βετο , οπο· :τουε Ιτιτ Ριποι:οπε οι.: ὰ ίου·

οοιπ:υτιυ:Ιοτυοπε ιίο:Ιουε Ι:: ίοίτο δ: Ια €Ιιτιπ:Ιοίου: Ρ:οοΙτειἱπ

νουευτ οου:τπΙΙ οίουε :ίοίίυε τπτ ὰ Β:ιτοοε ου ὰ (ζ'τιΙοτε,οιτ

:Ιο:Ιοπε υπ πιοἰε: οπίτιίτιπ: ΙΜ οτινονοτουε ὰ ΙΞειΙ:ιΙε ποε απο:

δ: ίουυ-Ικ ]:τοουοε :Ιο Βου:Βου ποίΙ::ο οουίἰπ (Σουτο :Ιο Ι::

ΜοτοΙτο·, Ιο ()οτι:ο ό:: ΤουοειτνΙΙΙο , Ιο (Ιουτο δ:: $ττΙουτιτ

οπο, δ:-Ιο $Ι:ο δ: (δοτου, Ρουτ οίττο δ: τοπίο ΙΙΙοο Ιι·οίΙ:τιοο·

:Ιο ποίττο:ΙΙτ ίτοτο·τυίουοε ὰ τω: ουο :τουε :ιΙουε Ρ:ιίέ Ιοί:ΙΙ:ε

οοπε τιιιΙ οίοιτε, οτι ου Μ: Ιο :πο τι: ποίτι:ο:ΙΙ: ί:οτο ΡΙτιτυο

πιου:. Ε: ίο τυπου:: :Ιοί:ΙΙε Ιτοί::ιοοε τΙοί:ιΙΙΙοιτ Ρετ: πιο:: οι:

ιιυττοπιοπ: ο πουε π·ιο:::Ιοπε τιιιτττο οτι που :Ιοε :ΙοίὰἱΙΙοπε

ὰ Ια τω:: Ε: :οποποουε οπου: ὰ :ο πι: ὰ τοτττοε

οκοοΡτΙουε : οΡΡοίΙ:Ιοπε , δ: ::ου:ττιόίδ:Ιουε , 8:ποοε ,δ: :ΗΡ

ΡοτιίτιοΙοπε ου οου:τττι:οι ΟΒΙἱοοπε Ρου:Ιοε οποίοε :ΙοίΙτιπι



Ε·ΡΙ$ΤΟΙ.ΑΚΗΜ. Ι οσο·

στττοε α τιστττοσττ ττοτο, τιστιε , τιοα τιστιε, τστια τισε Ιιτοτιε .Ρτο

ίοιια δ: τι νοτιττ. Ετ οστιιιιιο τιστιε ανσιιασοτιιιέ α τιστττοσττ

ίτοτο σ'ΑιιΒΙοτοττο τισα αυττοε Ιοτττοε σΙαΙτ8ατσττοα :ιυατιτ

τιστιε οΙττσ.τιε οτι ίσο Ρσσττ α (ξαΙατα Ιο ιτιτττττ. τουτ τι: οοΙΙ:

πιστα σ'Οδτστιτο οσιιτοτιατιτ οτι οτίοτ :ο δυο ον σοτΤυα οΙτ :τα

σο Ιασττο ίστιιτιιο τι: :οσε ττιτΙο οίοτιε οτι Ια τιιατιτοτο σοιίτια στττο.

Ετ δ. Ρτοίοτιτ τισυε ίστσιια τιστα στι Ρονοττ σο τιστττοσττ ίτοτο

δ: οτι ττσίττο ίτατιοτιο νσυΙοτιτέ, δ: ίαοτστια ίατια ::στιτταττιτο

οοίτο Ρτοίοιττο σδΙτ,τιαττοτι, τιστττο οιιτοτιτο τι°οΙτ Ραε δυο Ια

στττο στιττΒαττστι ίαττο Ρατ τισυε τι (:αΙατε τισυα σσιτο ΡΙυε

τοττττ σΙιΙτ8τέ οττΙαστττο ίσττιτιιο τιο οτΙ:το ναΙαΙιΙο : πιατα οΙΙ:

τιστττο οιιτοτιττστι, ΙΙ οστιιτιιο οτττο σσττ , δυο τισίττο στ: ίτοτο

σ'ΑτιΒΙοτοττο ίσττ οστιτοτιτ τι: οοίτο Ρτοίοτττο σΒΙτ8αοτστι

στου: αυτ: στα οοτια τιιτΙ οίουε. Ετι τοίτιισττιιι τι: Ια:ιυοΙΙο

οΙισίο ιιστια ανοτια ίαττ τιιοτττο τιοίττο ίοοΙ α οοε Ρτοίοτιτοε

τ Ιοτττοα. Βουτιά τι ΒσυΙστΒτιο το κανι. του: σ'Οδτστιτο Γατα

σο 8ταοο τιιτΙ ο:: :το

Ρ'ττττω :Μοτο σἰε· Μ:: 7τιδτιτυαο.ι· ασ τἰἰυσηθ.τ στά: ίτττοπατ,

Ρτο οκομτωτττττ Ριτέττ'τ τω» Λοἔ!ο Μάτ :ακτἰἰτἰαπἰύτσ .· διετα

:τσιπ/ορο πιάσει· το υπικίδω ττυττἰκωττ , κα· πιωπεπτἰ τττζἰμἰσ

τακάκια»! , φωτ έτι τω στο: !τττεττ.τ βοά· αω» τ! κόστισε

πο· , πιο τω", ίσέϊττίδω· /τττο έωετατυπω , τι το· τά

ττττώττ ατι/τίποτε σκοπια: τιποτα: Ρτεττιστι.

Ι τ.τεττττιτε συτττττΑΝοιε :Νικο το ΚΟΥ
δ: Ιο Κοι στΑιι€Ιοτοττο.

ΕΗΑΝ Ρατ Ια 8ταοο σο Πτου Κσιτ τι: Ρτατιοο. Α τσυε

οουΙιτ αυτ τ:οε Ρι·οίοιιτοα Ιοτττοα νοττστιτ ίαΙυτι δανσττ ίατ

ίστια δυο τισυε Ροτιίατιε δ: οστιίτσοτατιε δυο. Ιοα τσιπ δ: Ιοε

Ρτττιοοε οΙιτοτττατιε αυτ νυοτΙΙοτιτ τιτοιι 8συνοτιιοτ το ΡουΡΙο

αυτ Ιουτ οΙΙ: ίττΙ:Βοτ, σστνοτιτ ίυττ δ: οίοΙιονοτ 8ττοττοε,στί

οοτιοτσττε, τεττ_αιττοτω , σουτ Ι)του οίτ στίοιισυ δ: οιυοττο δ: _

απτο: Ρσυτ ουΙιτ δ: Ρστττ Ιουτ ίυΙιεοα , Ρατιτ , υτιττο, δ: οστι

οστσο Ρατ ΙατιτιοΙΙο Ι'ατιισυτ συ ίστινοταττι Κοι· σοι τσνα μι::



:σε Μιεσει.:ΑΝιετι

οΙ:το ειοδοιίο, Ιοε ΕιιοΒοοιίσο: εσιινοτοοι οτι ττιιοοιιἱΙΙἰτέ δ:

πιο: ροτιΙε :Ιοε Βιιοττοε οι: σΙινΞέ. Ε: τοοστ:Ι:ιτιε Ιοε 8τιιοε

τοοιιΙιτ , όστοιοιιττοε δ: οΒΙιξ:ισοε :τικ οσίττο Βοιωτοι:: δ: οσε

ίιισ€οι: σο: ίσιι1τοτιιι :κιτ Ισο8 τοτο:ιε , Ρσοτ·οοιι(ο δ: σα”

ίισο δοε ττοοττοε οιι ά:ίοσττΙοε, στο στι: δικο Ισο8ιιοτοοοτ

οοττο οσιιε δ: τισΠ:το ττοε τΙιἰοτ (τοτ: Ιο Κο): :ΤΑο8Ιοτοττοι

δ: Ιοε τσγει.ιιττιοε (ιιτιοΙο2 , ιιτοἰε, ειι:Ι:ιτιε , ε.ΙΙιοτ, δ'ιιοο ριιτ:ἰο

δ: :Ι'αιτ:το : δι:: Ιοίοι:οΙΙοε απτο τισιιε δ: τισί:το οι: Έκτο

Ηο:ιΙ:ιΙοτοοτιτ οι: Μ: οσο ποσο! δ: Ισσοοο οπο: :Ιοίστοιέο.

Ε: :Ιοίιτο.οε ΙοοΙΙο τοοιτ, δ: 8:ιτ:Ιοτ, δ: Ρ:ιτοονοτοτ οι: ντειγο

ποσο: ΡοτροτιιοΙΙοτιιοοτ στι: Ισσοτιοεδ: ίοτοιοε ιιΙΙιε.οοοε οοττο

οσο: δ: οσί:το στ: (ατο, οσιτε, οσε Ιισἰτε ,ο Ιοε τσγειιιοιοε δ:

Γιι:ιτιοοι δ: Γιιτι δ: :ιο Ι':ιιιττο, μι: Ιοί:1ιιοΙε 1:ισιιττσΙ: ΙτιιΙιττο

στοκ π:οστ:Ιέο δ: Βοοοο ειιτισιιτ οίΙ:το ΡΙιιε ίοτιοοττιοτιτ δ: ΡΙ:18

οτιτἰοττοιοοοτ οο ::σοοστοΙο , ειιττΙο , τιιΙΙΙ:ο τοἰοιιΙιτ οί:το

οι:οτοέο, Ιοε :Ιτσιε δ: ΓοἰΒοοιιτΙοε δ:: Πιο δ: :Ιο· Ι':ιιιττο τοιοιιι:

τΙοίοοιΙιιει Ιοε τοΙιοΙΙοε, οιιιΙΒιιέτοιιτε, δ: :Ιοίσσοϊίΐοιιε τι Πιο δ: :δ

ΙΈιιιττο του: :ιΗιοτοοοτ οσοττιιιτιε :Έ σσοιτ,δ: οοιΤοτ :Ιοε τοΕιοΙΙΙσοε

δ: οπο: , τσιιτοε οΙιτοι:Ιοοτέ οί:το το:οοτοοιιο·οο ρΙιιε ρο5ΓιοΙο

Ρτιἰιτ,οΙ:οττΙ:ι το:το Βιιιιτο οτι ρσιιττσιτ ιιιιοιιΙι: :Πιο ίζο:σιιτιιο

δ: πιο. Ε: τσιι:οε οοε ::ιοΓοε δ: οιιττοε ιιτ:οοιΙτιπε δ: :σοῦ

ιΙοτοοε σιιο τισί:το δ. Βοτο Ιο Ρο.:›ο οι: :ΙίΓροοεέ στι: 8·τιιοι:

εΙοΙισοτιιτισο πο: 'οσιτε δ: ιισΙ:τοιΙιτ ίτοι:ο σ.Ι'ΑιιΒΙοτοττοι

(:"οί: οποιοι: αν:: οσιιε δ: :σιτε οσε οιΙι8οπ τω: Βοοε :Γο

:ζΙΙίοε :στοιοο ΓοοιιΙἱοτε Γι:: :σιττοε Ιοε οσοτοόοτειτισοε , :ιΙΙίτιο

εοε , :σονοιιοιστιε , σΒΙΙΒιιοἰσοε, Ποια, ίοτοιοοοε , :ιοί οί:

:σἰοοτ οτι:το τισ:τε , οσΙ:το τσγειιιτοο, οσε (ιιΒΒοπ ιΙ'ιοιο στι:: :

δ: ιισιττο ττοε οΙιὶοτ οσιιίιτι Ιο Κο): ι:Ι'Είοσοο , (στι ι:σιοι.ιιιιιο

δ: ίοε [ώμο. ιΙ';ιιιττο μια. Ωστοσο: Ι: Μαι δ: Ι'οΡΓοτ δο

Ι:ι στο:: οοττο οσοε δ: οσίΙτο οι: (τα: :Ι'Αο8Ιοτοττο Ιοε

τσγ:ιιτ·τοοε δ:ίιισττιοι :Ιο Πιο δ: :Ιο Γ:ι:ιττο μι:: οΓττο αποποί

οΙιἱέ Ρετ.: ἰοοΙΙοε. Ε: οσο: :ο Ιοε οἱ: ΙοιΙιτ οσΙΙ:το διοτι: Ροτο

οτιίΤέοει ειοοιιΙΙέοε δ: ποιοι:: διι τσιπ, Η οστοιοο :το ίοεΙοτ

ττοε δ: έε στα:: οι: :ο (οι: οί: τω. ρΙιιιτιοιοοοτ οσοτοοιι

σου: οσιτΠ:Ιοτει:τσο :Ιοε οιιιιίοε δ: ::Ιτο(οε τΙ·οΙΤ:ι·9 Διττω. Ε:

:ιιιΠῖ νσιιΙαοε:ι:οσιιιΡΙιτ, οιιτο.οτ.οσιοτοο :σιι:Ιιἱοτ οσιιεριιοτ,

ΜΗ: επεσα! οι: Πιο Ιο(τΙιττοε :ιΙΙιὰιιοοε , Η :στιιιιιο σδ:τσγέ

Ι';ινστιε,:σοιττιο οι: οίΙ:. Ε:: Για :ο τοτε τ,>;τειοτ δ: ιιιου:ο

άοΙΙ.
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ΠαΙΠεατεποπ , ενοπε ΓεΙτ,δτ Ρετ ατε ΡταΓαπταε·ΓεΙΓοπε Ροιιτ

.τισιιε , ποε απΓεπε , ποε Ιιοἱτε , δτ ποε ΓτιαταΓΙατιτε ,τ τιοΙΙτα

ατογειιπια , ποε τατταε τιπαΙιττοπτιτιαε , δ: ποε Πιο8Ιαπ Π'τιπατ

Ρεττἰα , ενατ ποΙΙτα ΠΠ Γτατα , Γαε απΓεπε , Γαε ΙιοΙτε,α διΓπτ

ταΠαιιτε, Γοπ τοΡεπιτια , Γαε τατταε δτΙΓιιΙοείαι Π'επττα Ρεττ,.

ΡατΡαττιαΙΙαε εΙΙΙειιταε , τοπΓαΠατετΙοπε , επιἱτΙαε, ΡεττΙοπε

δτ τοπναπεπταε τιιιΙ εΡτέε εδαπΓτιἰαπτ. (Σ'αίΙ ετΓενοΙτ απο

τισιιε , ποε αιιΓεπε, ποε ΙιοΙτε , δτ ΓπαταΙΓαπτε ,ο τιοΙΙτα τομα

ττια, ποε τατττε, δε ποε ΙΙιΒΡΙαι οτιαΙειτοπτ1τιαε, ΡταΓαπε δ:

εναπΙτ, πω, δεε τιεΙΙΙτα , τα” ε τοπΓΙοπτεττιειε ε τιοΙΙτα

ΠΙτ Γτατα ,. Γαε απΓεπε ,Γαε Ιιοἰτε , δ: ΓτιτταΙΓαπτε , Γοπτογειι

σπα, Γαε τατταε δι ΓτιΙιεἱαε οπαΙιττοποτιαε ,τ Βοπε , ντεγε, δ:

ΙογειιΙκ ετπἰε δτ εΙΙἰαι. Ετ Ιαπτ ΡετΠατοπτ Πα ποίΙτα Ρεττἰα,

Ιαπτε Ιιοπτιατιτε δ: Ιαιιτε Πτοἰτε οτι τισιιε Ιαε Γειιιοτιε ι Ιατιτς

ΠαεΙιοππαιιτ , Ιατιτ νἱτπΡατατ δτ Ιατιτ Ποπιτπεεα αιπ.ΡαΓτΙιατοπε

Ιογειιιιιαπτ Πα τοπτ ΙιοΙΙταΡονοΙτ. Α ειιττιπε Πα Ιατιτε ατι-α

παιτιἱε ΡταΓαπε δ: ενταπΙτ , Με οτι τι πεὶΓΙτα , τιιιαΙεπτια Πε

ΓοΙαιιτ,ειιτπιτ>τοτιΙαΙΙ, τοπΓοττ οττεἰΠα απττα αττΙιτ ,οτι ειιττιπ

Π'ατιΙιτ Ροιιτ τιιιαΙτιτισ τεπΓα οτι οττεΠοπ τιπα τα ΓοΙτ, οτι

ΡιιΠΙ αίττα, Ρετ τιοτιε οτι Ρετ εττττα , απ ταΓΡοΙΙ οτι ατι εΡΡαττ,

τισιιε πα Ποππατοπε, πα Γατοπε , πα· ΙταπΙετ ατιπαπεΙε ετι Ποπι-·
τιιεττα οτι ΡττΙτιΠΙτα Πα ιιοΓττα Πιτ Γατα; ΙΞε Ιιοἱτε , Γοτι- Γ

τογετιιι=ια Γτἰατιιιιιαπτ ττταΡτατοιιε,ταααντοπε ,πα ταταΡτατ,

πα τατανοιτ Γατοπε, οτι ΓοτιΓΓτΙτοπε ατι/επττιιια ττιεπἱατα ατι

ποίΙτα τογειιτπα, δε τττταε ,του ειιτππ Π'αιιΙιτ· οιι Ρτα;τιΠΙτα

ου. ΠοιπτιιεΒα Πα ποΓΙτα Πιτ Γτατα, δε Γαε ΓτττταΙΙατιτε , Γοπτ

τογετιπια,Γαε ΓπΙιεΙαπ δ: τετ τατι·τε ,. ΙατιτΓΠἱε αττπατπΙε μια;

ετα ΠαπιοτιτατΓτΙαιπτπαπτ ΓοπΓτατατοπε μια ειιτταιιιαπτ ΙταπΙιτ

απτιατιιΙε Ρετ τισιιε οτι Ρετ ειιτταε απ εΡΡαττ οτι ατι ταΡοΓΙ: ,..

ΓοτιΙ:ε τιιιαΙαοτιπτιαε τΠττα οτι τοτιΙατιτ πετ τα ΓοΙτ ,τ τοπττα

ττοΓΙταΠΙτ Γταται Γαε ΙιοΙτε δτ ΓιιΙ:ΡΙατι απ Γοτι τοΥετιιπα δτ επταε

τττταε πα Ροττατοπε,πα ΓοτιίτατιΠατοπε : ποε εττιΙε, πα Ιατιτ εΙ-·

ΙΙα2 ἔι Ιατιτ επιοιιτ δτ εΙΙΙετιαα ε'Πε ποτιε απταππἰατταπτ Πα

τιοΓΙτα ΡονοΙτ απΠιιιτοιιε , δτ πα ΓοιιΓΓτατοτιε επττιιιε Πα ποε

ΓπΒΡΙαπ πα ειιτταε τιιιαΙτοπτιιιαετ εΙΙατ, απττατ, οτι τογειιτπα

οτι ετιτταε τατταε Πα ποΓΙτα ΠΙτ Γτατα , Γαε απΓεπε, Ιιοἰτε , δ:

ΠιτταΓΤαιιτε , Ροιιτ γ ΓεΙτα Ριιαττα°·, Ποιπιπειτα , πα οΠαπΓα

επι: 8είΒαε οτι ΓατνΙτα Π'ετιτττιΙ οτι ετιΙτταιιιαιιτ Ρετ τιιιαΙπτια

πΓεπΙατα οτι τετιΓα τ1τια τα .ΓοΙΙ: ενεπτ -Ιτε αττιΡαΓτΙιατοπε δα

. κ
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εΙοίτοιιτΙσοτοιιε τΙο τιοΓττο Ρονοττ. Ε: το ιιυτυτιε το τιοε Πιο

ειτε Ετιτίοτττιτ Ιο τοτιττειιτο ,_ ου ειυτυτιο 8υοττο,, νιΙΙουτιτο ,

ου τΙοτιιτιιιιεο ἐι ιιοΡττο ότι ιτοτο, ι του τογιιτιυιο° Ρετ τοττο

οτι Ρετ τιιοτ, ετ ιτε οτιίτιτιε, Ιιοττε,δε ΓυτοοΠουτε οτι ίυΒ8τοιε

τιοττε Ιτε οτι Ρυτιττοιιε οτι τοτοτιε Ρυτιιτ Η 8τ:ιτιότιιιτιιτ δυο το

τοτε οιτττιιΡΙτ ὰ του;» ειυτττε , “δε εΙο τουτ ιιοΙττο Ρονοιτ .το

τοτιε τοΡτιτοτ δετττΙτοοιοτ τουε Ιεε τΙοτιιτιιτιεοε ιιτι:οττιΡτο2του

οτιιΡτἰίοε τειτοε οοιιτττ οτε Ρτοιοτιττε ειΙΙΙειιιττε_, το τιουε οτιτω»

τιιτε τοειυτετ δε τουτοείοιε δυο ιιοΙττττΙιτ ττοτο,ίτε ΙιοΙτε, δε τυο

τοΙΙουτε ττττοιιτ ιιιοΙτιοτ εΙο τιοίτττ Με, δε τιουε οτι τοουτττοτιτ

οτι τοτοτιε τοειυοτιτ ειιουε οτιοουττο τουτο ΡοτΓοιιτιο τιυτΡυτΙΤο

νὶντο ου ιιιουττΙτ Ιουτ τιιτΙοτοιιτ δε τΙοτιτοιιε τουτ Ιο Βου

τουτου , οοτιτοττ , τιιτΙο , ἔι Ιοτιτ ΡτοΡττε Πειτε δε τΙέΡοττε τιο

ιιουε ίοτἱοτιε , οτι ΡουττΙοτιε τουτ Ρουτ ιιοΙττο ΡτοΡτο (δειτε

δε οτι-ώμο ) δε (Με τττιυτΙο δε τιιιιΙ οτιττττι , τιοτι οΜτειιιτ

ειυοΙιτοοιιττττοε :ιυτι:οε ιιΙΙΙιτιιοτε , τιιιιτττοι, οτι τοτιίοεΙοτειοιοτιε,

τιιιο τιουε οτι ιιοε ΡτοδοτοΠουτε ειγιττιε ουτε ου τττιιΡε ΡτιΙΤέ

τι οιιοΙιτοοιιτιυτε ειιιττοε Ροτίοτιτιοε,τιττιτουτΙΙοε τουτοε δε ουτ

ουτιο ι:ΠοοΙΙοε ιιουε τοτιοιιςοιιε ου τουτ Ρουτ ιιουε , τιοε

ΙυοοοιΤουτε , τογειυιιιο , τοττο , δε ΓυΙ:Βιοτ τι τουΠουτίτιιο.Ιε

Ρετ οτε ΡτοΓοτιτοε : Κοτοτνέ τουτοιοτε δε τιτοτΡτέ Ιο ΡαΡο

δεΙο διιιιιτ $ιοΡο εΙο Ιιοττιιιιο, δε Ι'οτιιΡοτουτ τΙο Βοτιιτιιο

ερτ οττε οΙΙ: , ΙτίειυοΙε ιιουε τιο νουΙοτιε τίτττ τοιιιΡτιιιε οτι

οτε ΡτοΙοιιτοε :ιΙΙιτιιιοτε οτι :ιτιοτιιιο ιιιιιιιοτο. Ετ Ρουτ το

ουτ Ιοε ετΙΙι:ιτιοοε , οοτιτοεΙοτιιοτοιιε , οοιινοτι:ιτιοτε , Ρ:ιτοτοιιε,

δε :ιυτττε οΙιοίοε τΙοίΤυε τΙιττοε , δε τΙιτιουιιο τΙδιοτΙΙοε ίοιοτιτ

ΡΙτιε τοττιιοτιιοιιτ τοιιυοε, 8.ιτειέτε δε ειτοοτιιΡΙιοε τ τιουε ιινοτιε

τιιτέ Πιτ Ιο €οτΡε εΙο .]τίττε (ΙΙιττΓτ , δε οιιτοτο ιιττοιιε δε

Ρτοιιιοττοτιε Ρετ Ισ. τη εΙο τιοΙτττ τοτΡε δε οτι ΡτιτοΙτ εΙτ Κογ

Ιοε οτιοίτε τΙοίΙΙιε τΙιττοε , δε τΙιτιοτιτιο εΙ'ΙοοΙΙοε τττιιτ τετοιο

ττιττιτ ,δε ιιοεοιιιΡΙιτ ἐι τουΠουτε Γιιτιε Ι(τουτΙο, οτι τουτ οτι οτι

Ρ:ιτττο, οτι ειι1οιιιιο τιιτιιιτττο3 Ρουτ τιττοΙοοτιουο τουτο δε οπτι

ΙΙοτι δυο το του. Ετ το τιουε ΒιιίΙοτιε , Ρτοτ:υττοιιε , ου

Γουίτττοιιε Ιττοιιιτιιτιιτ Ιτ τουτττττοτίττο Με , το δυο Ι)Ιουιε

ιιονυοιΙΙο , ττοτιε νουΙοτιε τίττο τττιυ δε ττΡυττι οτι τουτ

Ποιοι δε οτι τουτοε ΡΙττοτε, δε οτι τουτ Ρ:ιϊε Ρουτ ί:ιττΙιτ,τιιαιτ

ν:ιτε , δε ειτΠογουΙιτ Ρειτττττ , δε οτιτοιιττττ τοΙ ΙιΙειΠιιο δε διδά

πιο οοιιιιιιο Ιζογ [πιο ιιοττ οτιτοιιττττ οτι τοΙ ε:τε. Ετ Ρ:ιτ

τοΙΙοε Ρτοίτιιτοε εΙΙιτιιιοοε ιιοιτε τιο τιιτττιεΙοτιε , τιο νοτιΙοτιε
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διιε ειιιειιιι Ρι·ειιιδιεε απ:: δ ι·ιοιιτ, ιι πω πρι:: ζιιιι€ιε2,

Ριιτδιιογ ποιιτ δ: ειδ:: Ροιιττιοπε δ: Ρτιιιιιτοπτ τεεεΡτει· ,

Ροττετ, δ: τεπιτ τουτ Ιεε Ιιατιιιιτ , δ: ιιιιτιε Ιοτε διι _τογειιιιπε

δ'ΑτιΡΙετεττε Ρτείεπεδ: δνεπιτ, πε: δ: πιιιΙιτε Ρετ διιεΙι:

εοιιδιιετ επιιίεε οιι οεειίιοιι διιε εε τω: Ρ:ιτ Ιει ιπεπιετε διιε

τι είιέ Ειπε δ: τι εοιιιιιιιπε δε ιαιτε διι τετπΡε ΡπΙΤέ : δ:

ΓοιιΙστιπεττοπε διιδιιτ ιι τοιιτεε εω- ειιοίετ που: , πω Ιιοιτε ,

δ: ΓιιεεεΙΤειιτε ἐι Ι:ι ιιιτιδιειοτι δ: εοΙιετειοτι δε ΙΕ8ΙιΓε δε

Κοιπιπε; δ: νοιιΙοπε , εοπΓεπτοπε διιε ποΙιτε 8:ιιπτ Ρετε

εοιιίετιπετοιιτετ εεε- εΙιοΓεε , επ δοιιπτιπτ τποπιειοπε, δ:

ιπαιιδειπεπε δειιετδιιΙ:: ιιιτΙΈιεεοιπΡΙιΠετπεπτ δ'ιεεΙΙε εοπττε

ποιιε , πω Ιιοιι·ε, δ: ΓιιεεεΙΤειιτε , δ: εοπττε τοιιε πω ΓιιΙ·ι,διεο',

ίοιεπτ εοτπιπιιιιεε , εοΙΙε(δετ , ιιιιινετιιτε2 , οτι ΡετΙ'οππειι

ίιπ,διιΙιετετ διιεΙι:εοπδιιετ , δ: επ δοππιιπτ Γειιτεπεεε :ξεπε

τειιιΙ›: δ'είεοπιπιιιιιιεπιεπτ , δε ιιιΙΡεπειοπ , δ: δε ιπτετδιτ

Ροιιτ :Με ειιεοιιτιιε μι· ιιοιιτ δ: Ρετ ειδ:: Ρουτ εεΙΙιιι ω,

ίιτοΙτ διιε που: οιι ειιΙι: ιετοιιτοιι ειττειιιΡτετοπε επι οτειι

Ρειπτ ιοττετειιετ, νιΙΙε, οιι :πιει , οι: ιιιιττε διιεΙεοπδιιε

εΙιοιε , εδω: , τιιτιιιιιπτ, οιι α8τε:ιτιτ , οιι δοπτι:ιπτ εοπΙ”ειΙ ,

ί:ινειιτ , οιι ·τιιδειεΙΙεεπιεπτ, οιι επ τιΡΡεττ,εοπττε Ιειδιττε

Επι:: δ: :εδω Ρτείεπτετ ιιΙΙιειιιεετ- Ετ εινοπτ·ιιιιτ ΓεπιΒΙ:ι

ΒΙεπιεπτ πω· :οικω Ιεε δεν.ιι·ιτ διττετ ειιοΓετ Επι· πω :τετ

εΙ·ιιετε επί:ιιιτ Ιε Πιι·ε δ'Απιοιι δ: διι Μειιπε , Ιε Πιιε δε Βετ

ι·γ δ: δ'Αιινετ8πε , Ιε Πιτ: δε Τοιιτειιιιε , Ιε'Πιιε δΌτιιιι.πτ

ποιττε Έτετε , δ: πω εοιιίιπε Ιε Πιιε δε Βοιιι·Βοιι, Μοπίει

8πειιτ 1:ιεδιιετ δε ΒοιιτΙσοπ , ]εΙι:ιπ δ.Αττοιε, Μοπ Γειδπειιτ

πω: δ'ΑΙεπεοπ, ΜοπΓειιδπειιτ 1ειιαπ δ'Είι:ιιιτιΡετ, Ουγ

δε ΒΙοιε, Ιε Ωοπτε δε δ. ΡοΙ , Ιε (]οπτε δε Η:ιτεεοιιττ ,

Ιε εοπτεδ'Αιιεεττε, Ιε €οπτε δε Τειπε:ιτύιΙΙε ,'Ιε (?οπτε

δε Οεπεεττε, Ιε (3οπτε δε _]οιιδιιγ, Ιε ()οπτε δε 5τιΙεΒτιι

ειπε, Ιε (ζοιιτε δε Βι·ειιε , Ιε 5ιτε δεί)οιιεγ , Ιε ει:: δε

(δτεοπ,Ιε διτε δε ΕιειιΙετ, Ιε ΠεΙΡΙιιπ δ'Αιινετ,διιε, Ιε διτε

δε Μοπττποτειιεγ ,· ΟιιιΙΙιιιιπε δε (Στεοπ, Ιε ει: δε $ειιτιτ

νεπο.πτ- Ετ τετοιιτ Με ιιιτετ ΓετπΙ:Ι:ιΒΙειπεπτ δ: :πι ΡΙιιΓτοΙτ

διιε ω:: Ροιιττοπτ Βοιιπετπεπτ Ια ΡΙιι·τ εταιιτ Ριιττιε δε:

ΡτεΙ:ιε , Ρετε, Πω: , Οοπτετ , Με:: , δ: ιιιιττετ ποδΙετ δε

ιιοιιτε τογ:ι.ιιτιιε. Επ τείιποιπε δείδιιεΙετ εΙιοίετ πατε τινοπε

ει: ιπετττε ποίιτε τω δ εεε ΡτεΡεπτετ Ιεττι:ετ. Ποπτιέ-δ Βοιι

Ιοι€πε Ιε αν: ιοιιτ·διΟέτοι:τε Επι δει-ειδε:: πιιΙ ε:: τι. .›

Πδε.



Δω Ι Μιεσιιιοοεο

ιιωσιιιισιι=ιιιιισιιιιισ

ιεττοεε συ οσι

Εσιιιττισ ἱΙ τισ Ισ σσριιτι στι τιστι σσε σΙΙΙειιισσε σσε

Είσαι ιιιίσιισε Ισε ισιιιιιισίο.ιισιιε ίειΙισε.

σοι σσε Ριήσίσειισε Ισιιτσε νσττσοι ίιιΙιιι. Ωστοσο: σαι οσε αιι

ιτσε Ισέιτσε ιισιιε ιιχσοε Μι ΡστΡσιιισΙΙσε αΙΙισιισσε σου: ιισιιε,

οσε Ιισιτε, σ: οσε ίιισσσΙΤσιιτε , σε τισΙιτσ τσγειιιτιισ, ενσσσιισε

οσίιτσ ασε σΙιΙστ ίτστσ Ισ Κο): σ"ΑτιΒΙσιστισ , ΡσιιτΙιιγ , ίσε

Με”, σε ίιισσσίίσιιτε , δ: ίσιι τσγειιιιιισ σσιιιτσ ισιιισε σα·

ίσιιτισε σοι Ριιἰίίστιι νΙνισ σα ιιισιιιιτ , σκσσσιέίσιιΙσιτιστιι

ΙΕ το σαι Ισ ετιισσσσ Ι)ισιι Ιὶσγ σσ Ρτο.ιι€σ , σ ισιιε σσιιιτ

τισίιι:σ διιιιιι Ρσισ , Ισ ·5ειΙτιι δΙσΒσ σσ Κσττιιτισ , ό: Ι'σιιισσ- ·

τσιπ σιιιστσεσΙι ε σο σσαε σσρσιιστιε σσ ισιιισε πΙΙΙειιισσε

ί.ιιισε ενα σιισΙεκσαισιισε σιιιτσε ρσιίσοιισε, Η σσιοιτισ εστι

ισοιι σΙΙ: σε Ισιιτσε ίο.ιισε ίιιι Ισίσιισε :ιΙΙΙ:ιοσσε. δ:ινσΙτ ω

ίοιιε σοκ και “τισ σοσιιιισε ίπ ιισίιι·σ σιιιστιιΙσο, σιισ μι:

Ισίσἰιισε :ιΙΙΙιτισσε ι·ισιιε τισιιε σσσατιισοε στι ειιισσοσ το:ιοιστσ·

σσε ιιΙΙΙειιισσε σιισ ίειἱισε :ινσοε ειιιιισίοΙε ιι ιισίιισ ιτσε σΙιἱσι·

σσιιίιο Ισ Κσγ·.σ'Είσοσσ , ίσο τσγο.υτοσ , ίσε ίιιιι€Ισι. Αιοςσιε

=νσιιΙσοε ΙσίσΙιισε αΙΙΙ:ιοσσε ίο.ιισεανσσ Ισίσἰε Είσσε σσιιισοτστ:

σο ία ίσια: σε πιο: ιιιίσιισε Ξι σσ σιισ ιισΙΙ:ισ σο ίτσι·σ σε

ιισίιισ σΙι ιισρνσιι ίσο ΙΙΙε ιιΙτιίιιέ :ποσοι ίο.Ιισε Ισε ποσο

σιασισιιε σιιΙ ίσοι σ ίιιίτσ σσ- Ισιιι Ρ:ιτιισ, δΕΙ£σΙΙσε σονογέσε,

ό: ΙεαιΙΙόσε , δ: σσΙἰνιέσε ἑι οσε εσιιε συ σσσιιισι σει πισω Ξι

Βι·ιι€σε σο Ι'σΒΙΞίσ· σσε ΑιιΒιιΙΙΙοε ,·ιιιι ιστοισ 8ι σε.: Ισ τω

τιιστσ σα: σΙ·›Ιιἔἱσσγ ίσοι μι Ισιιτε Ισιττσε ίσσΙΙέσε σσ Ισιιτε

_ ίσειιιΙιτ : ΙσίσιισΙΙσε ιστιιιτισΙιισἰσιιε Βιιισε σε σσΙἰντέσε ὰ οσε

σσριιισι μι· Ια τιισιιἰστσ σσΙΤιιε σιιισ , οσιιε σσε τοει1τιιστιο.ιιι

σαιτ Ιστε, δ: σσίΙστε μου:: τιιιιΙιιιστιειιιι οσιιε σσικιτισοε σο

ισιιι σσε ιιΙΙΙ:ιοσσε σσίσΙιε Είσσε. Ει σαιτ Βιιισστ δ: οσιτΙι·

Ρστίαἰισ σεβ( σε πισω· απο ιισίιτσ σἱι ίιστσ , ίσο τσγ:ιι1τοσ,

σε ίσε ίιιΒΒΙσο, ιισιιε σστιίσοισιιε σι ρτσοισιιστιε ὰ ιισίιισ σιι

ίτσι·σ, σιιισ οσιιε ίιιτίσιτσιιι σσ οσιιε ειἰσΙστ στιιίστ σσίσιισε

σΙΙειιισσε σσίσΙε Είσσε ιιιίσιιισε τι τσιπ σιισ Ισίσιισε τσιιιιοσἰε

σισιι5ιίσ σσινσπιίαΙτα (Ϊσίι ειίί:ινσΙτ ιιιίσιισε ἔι Ιει.·ίσίισ σε:

4.ζ.



ΕΡΙδΤΌεΕλΙΚυζΜ.Ι :τη

Αιιδτἰευ ρτοεΙιτιιιι ευ υιι τω. Ετ ίετιιΙιΙειΙιΙετιιευτ ι·ιοίττε

δΙτ Ιτετε ει ΡτοττιΙε δ. ΙειΙτε.Ρ2ϊ Ια ιιι:ιτιιετε δεΙΤιιε δΙττε δεε

τιΙΙΙΒιιεεε τιυ'ιΙ δ σ.νεε Ιεε Ι:Ιο.τιιετιε δε Ιε Ρεϊε δε Ι:Ιιιτιδτε:

δευτ δε ειεεεΡτέ εεε .δυἱ είτ δΙτ δε είετιιιτ ειι Ι'ειεεοττ δε Βτε- 9
τΈτιν δε ΙΙ:ιττΙεΙε δε Βτεταιιι€τιε. Ευ τείττιοΙιι€ δε εε ιιουε

τινοτιε Με τιιετττε ιιοΙΙτε ΓεεΙ δ εεε τιτείειιτεε Ιετττεε. Βοη

ιιέ δ Βου1οιιιΒιιε Ιε αν» _ιουτ δ°θε`τοΙιτε Μπι δε Βτ:ιεε
τιιιΙ εεε Με. δ

 

/εθεθεθεθΘ

εε τιιΑιτιιιτ του κοιτ :σε ΝΑνΑιιιιε.

Ι(ΣΗτικι.ε8 Ρετ Ια Βτεεε δε Βἰευ Ριον δε Νεινεττε,

(Σουτε ιδ'Εντευκ, 8:ινοΙτ ΙειΙίοι·ιε δ τοιιε Ρτείετιε δε δ

νευιτ,δυε εοττιτιιε δεΓΙδειε δε δεεοτε ΙειιΠειιτ τιιευε ου είμ

τεε δ ιιιουνοιτ ειιττε τιιοτιίεΙ8τιευτ Ιε Ιὶον δ'ιιιιιε Ρο.ττ , δε

ιιουε δ'ειυττε ε δε Πιτ εεευδιοιιε ειινονέ ι (ΣΔω Ρουτ Ιε

τετιιρε εμε ιιιοτιίεΙετιευτ Ιε Ιων ν εΙΙοΙτ ιιοε ειττιει δείεειυΙιε

εοιιίεΙΙΙιετε Ι'ΕνείεΙυε δ'ΑντιιτιεΙιε ι·ιοΙΙτε εΙιτιιιεεΙιετ, ιιιεΓΓιτε

1εΙιετι Κεοιιιιιε , ιιιεΠῖτε ΙΙοΙιεττ δε ΡΙε1ι1ετιν εΙιενειΙΙετε;

Ονε Ια τεεΙυεΙΙε δε τιοίδΙτε ιιιεΙΤεεεε, τιιοιιΓεινειιειιτ Ιε Ιἰον

δετιιιτει τινεεειιιεε ειικ Κενετειιτ Ρετε ευ Πιειι ΙΈνείδιιε δε

ΤΙιετουετιιιε ίου εΙιδιιεεΙιετ, Ιε (Ιτε δ ΟδετεΙιατι,δετιιεΠἰτε
ι]μεΙιδιι Ι'Ουνττι€έε,ίεε εΙιεναΙΙἱετε·δε πιυτείεΙιειυιε δε Ι:εειτιεε :

ΙείεΙυεΙιε ττει.Ιττειιιε Πιτ τουε ΙείδΙτε δείΙιαιδε δείεοτε,νἰιιδτειιτ

ἐιεοιιεΙυΙΙοτι δε Ιιοτιιιε Ρεἰιτ δε :ιεεοτδ Ρετ Ιε ττιονετι διι
δ Κον διΑιι€Ιετεττε ιιοίττε ττεε εΙιιετ εουΙΙιι, ειδ αδ εε ΗΙΙ

επτειιδτε δε μι; Ιυν ιιοΙΙιτε ττεε εΙιἰει· εουΒιι Ιε Ι)υε δε

Ι.ετιεΙο.ΙΙτε, δε ιιιεΙΤιτε θιιυτὶετ δε Μειιιιιν εΙ·ιεντιΙιετε,εοιιιπιε

τιιεδιιιτευτε ρπιδε εμε Ιε μι:: δε σ.εεοττ τουτε ντε, τειιευιιεε,

δειιι:ιΙτιιΙετιε ειδ είτοΙετιτ δε Ρονοἱειιτ είΙτε ειιττε τιιοτιΓεΙἔιιευτ°

Ιε Κον δε ιιουε δε τουτ Ιε τετιιρε ΡειΙΤέ Μίδεια ειυΙουτδιιν

Ιυτειιτ »Μετα δε δεροίεεε , ειυιττεε δε μιτδουιιέετ δ'υιιε

ρεττιε δε δ'ειυττε : Ετ Πιτ “ειδε δε τιεεοτδέ Ρετ Ιεε δεΙΤυε

δΙε ·ίυτ Ιε Με δε τιιοιιίειειιευτ Ιε Κον δε δε τιοιιτ ευ Ι:ι

ιιιδιιιετε δικ ε'ετιίυἱτ.

ο δυτ Ιεε δετιιιιιιδεε ειυε Ιεε ιιιεΙΙΙι8εε ετινονει :Ι (ζ:ιΙ:ιΙτ δε

με Ιε Β.ον δε Νο.ναττε οπτ Βιιτεε ευ Ιων δε Ι:τειιεε ου

 



πιο. ηΜΙδΟΕΕΙ..ΑΝΕΑ

:ιοπι δ:.-Ρου: Ιοόιτ το” όο Νο.ν:ι::ο Ρουτ οποίο :Ιοε Ιπιυ:οε

δ: όοιπιιιιιοοε ουΙΙΙ όιίοι: ὰ ΙυΙ ενώ: οπο :ατε ου ίοε Ιπουε

δ: :π ίοε τοττ:ε Ρουτ Ιο ίὰΙτ δ: ο:οτιίΙοπ όο πι. Ρτ·τυίοοτι :πιο

::ὰἰ::ἱέ δ: τι::οτόο ουττο Ιοε εουε :Ιυ Κον ό: Ρι·τιπ:ο ό'υυο

μ:: Ρουτ· δ: ου τιοττι ό: Ιυν , δ: Ιοίότε τποίΙποοε Ροιι: δ:

οιι ποτπ όιι πο): ό: Νεινε::ο ό°ειυττο , Ρτοίοπε :τά :ο Ιο Βτιο

ό: ΙοπιιοΙτιπ:ο δ: τυοιίιιτο (Ξειυ:Ιοτ. όο Μετιιοπν Ρουτ πι Ρετ:
Ε πο όυ πω ό'ΑυοΙοτοττο οοτπτυο πιονοτιε μι: Ια ::ιτι:ιτο:ο

ουἰ οι: ττΡτ·έε ε'οιιπτἰ:.

. τ.Ρ:ουιτοτοττιοιιτ ουο :τι πο): όο Ν:ινοττο δ: ὰίοε ίτο::ε,

ὰ Ιου:ε Ιοοπε, δ: ίιιτιοΙου, δ: ὰ :οιιε :ουΙκ οιιἱ ου: τοπυ Ιου:

Ριι:ττο τοπ: Ρατόοππ:ι τοτττοεποε τ,τοιιουιιοε , δ: πιετΙ::Ι:πε ,

τοτιε ::ἰτποε δ: τποποίε οιιοΙοοτιουοε οτι°τΙε Ρου:τοιουτ πνοί:

ί.ιΙτ ,.:οπιτυίε, δ: Ρο:Ροτ:οι ου ουοΙοτιοε ττιτιυτο:ο ουο :ο τω:

:ουττοΙο πο): ό: Ι::τιτι:ο, ίου :Πε Ιο Πτι: όο Νο:πιτιυότο

ου πυ::οε, ου :οτιτ:ο Ι'οιιτιου: πω:: ότι τονιιυτιτο δ:όοΙα

(δοτιτουπο ό: Ι:τ·τιιι:ο, ὰ οποίο ό: Ιτι ουσ:: δ: όο Ι.: όιίΙου

:του ουἰ τι οπο οπττο Ιοε ίοτοπου:ε όοίΙιτε όττε ό: του: Ιο·

:οτυΡε ΡειίΙο Ιυίουοε ειιιιουτόυν δ: :τι όοπιου::οτι: ουιτ:οεδ:

ου Βοππο Ρὰἰκ ὰ :οιτπου:ε Ειπε :ο ου'ΙΙε ου ΡυιίΤουτ οι:

όοτου: οπ:ο τιοουίου πο Ρυπἰε ου τυ:ιπτο:ο ουοΙΙο ου'οΙΙο ίοἰτ.

π.. Ιτοπι ουο :ιτιόιτ Ρ:ον όο Ντινα::ο, ὰ ίοε ίτοτοε, ὰ Ιου:ε

οουε, δ: ὰ τουε :ουΙκ ου: οτι: τουυο Ιου: Ρετττο,ου ὰ Ιου:ε

Ιιοἱτε ίοτοπτ τοπόυε δ: :οπίτιιο: τον:τυΙτιτου: δ: ό: ω: ί:τττε

όοΙειν :ου:οεΙουτε :οττοε , νΙΙΙοε , :ΙτυποττυΙκ , τουτοε, Βου:

ποοε,δ: Ροίίοπῖοπε ουοΙκοοπουοε, ουἱ ότι Ιου: οτι: οι: Ρ:Ι:τε,

ίὰΙίὶε ου τιττοπου. Ε: οπου: :π όο Ι'Εν:ίουο ό: Ι.ποπ Η

Ιου: ό: τ: ίΡΙ:ΙτυειΙιτέ , δ: π:: τ:εττιπειτέ Ιιο:ε ότι ·τονκυτττο

ό: Ι:::ιτ·ιοοι δ: ίοε οοπε ουτ ὰ οιιυίο ό: Ι:τ ίΡτττττι:ιΙΙ:ό ουτοπ

ὰ πι:: , Ροτι::οπτ νοπἰ: ίουτοπιου: ίτιυε ειυουττοτπΡοί:Ιιο

τττοπτι Ε: το οιι Ι.ιόΙ:το οίΡΙ:ττυττΙΙ:ο :π σιτε ειυ:τιτι οτυΡοί-.

οΙτοπιουτ όο Ρο.: Ι: πο): ο Ι:: τον Ιο οποτε: ι δ: ε'ΙΙ οποιο
:υΙε μι: τιυττοε , Η Ρτοουτοτὰ ου'ΙΙ πο:: οπο. - - ο ο ο

ο. Ι:οτυ :π :ι:οοττΙο ουο Ιο Κονόο Ντιν.=ιττο, ίοίόἰτε ίτοτοε,

Ιουτε πατε, :οπίοΙΙΙΙ::ε, δ: ουττοε ουτ οπ:τοπιιοε Ιου: Ρατ

:Ιο Ιυίουοε ευ πουιΙιτο ό: :τοτε :ουε Ροτίοπποε όοίοι.τοΙκ

Ι:όΙτ πο): ό: Νετνει:το ΙιττΙΙΙοτ:ι Ιοε ποτπε Ρετ: ::ί::ΙΡτ όοόοτιε

Ιο του: όο Ρ:τίουοε ρ:ου:Ιιετίτιοε ίοτου: ουἱττοε δ: επιίοΙε ό::

τουε υτοείο.τε ουο ὰ ουΙκΡου::οτοττ: οπτο ττπΡοίοι ,δ: Ρο.:



“ΕΡΙΣΤΟΙ.ΑΚΠΜ. οι:

ουΙτ: ανοττ :σε ίατε συ τοιιιΡα Ραίτο, Ρατ δυοΙδυο ιιααυτοτο ,

Ρατ δυοΙοουδυοε οαυίοα δυο :ο ίσττ ,:αυ: α οαυίο στισττ Κον

τι: Ναναττο ,σο ίοα ίτοτοα , Ρατ Ιοιττ ίατ: οουιυιο αυττοτιιουτ

οουιτιιουτ δυο :ο ίσττ· Ε: σο :ο ίοτστιτ ίαττοα Ιοε υιοτΙΙουτοα

Ιοτττοα δυο ου Ρσυττα , δ: ν ίοτου: οτ:Ρττιτιοα δ: σοοΙαττοο

τουα Ιοε ίατα δυο Ιοίσττε υιοτταδοε συ Κον σο Ναναττο ν

νουΙστου: οτ:Ρττυιοτ δ: σοοΙατττοτ.. Ε: τυτοτα Ιοστ: Κον σο

Ναναττο σο υουιυιοτ οουΙττ δυτ αυτου: οίτο ανο: Ιυν οτι ία

Ρατττο δ: υσυ αυττοε.

-4.δΙτοιιι οί: αοοστσέ δυο οτι σοτιιιαυτ Ιιοίταδοα ίστιίττίατιτ

αυστιτ Κον σο Ναναττο , ο”οΙτ'αΙΙανοττ στι: οτι σου2ο Ροτ

ίοτιυοα :οΙΙοε οσττιυιο τΙ νουΙστα υστυττιοτ, οττοοΡ:οο Ιοε ου~

ίαιια συ Κον τι: Ι:ταυοο , συ τιιουίοτδιιουτ Ρτιτττ ιιτι: σο

·Ι:ταυοο , το τΙ ΡΙαττ ιιιτουΙττ αυ Κον σο Ι:ταυοο τ τΙ ττα Ρατ

σοτιοτε το Κον τι: Ι:τατιοο οτι αυουυο σο ίοα ντΙΙοε, οτι Ιτουτ:

ττουΙττ οστυυιο τΙα νοττουτ δυο Ιου ίοτα τι: ίοι;ο,δ: Ιυν του:

ίοτοττιουτ δ: ίοαυΙτό.

ν. Ιτοτυ :τι αοοστσέ δυο Ιοα ίοττοτοΓίοα τουυδα Ρατ το Κον

σ'ΑυοΙοτοττο ου Ια :οττο συ Κον α: Ναναττο , ΙοίδυοΙΙοε

-Ρατυιτ Ια Ιτουυο Ραττ: ίαττο ουττο Ιοα Ιτσνε σο Ι:ταυοο δ: σ'Ατι

ΒΙοτοττο σστνου: οίττο τουσυοα αυ Κον σο Ι:ταυοο , ίοτστιτ

τοτιστιοα αυσττ Κον σο Ναναττο Ρατ Ια υιαττι συ Κον τι:

Ιτταιιοο : Οοί: αΙΙανοττ τι Ιυτ :οΙΙοε δυτ ίοιιτ τι: ίου ΡτοΡτο

Ιιοττταιιο, δ: :οΙΙοε δυτ οίτοτουτ τοτιτιοα σο Ιυτ ἐι οουΙτ: τι: δυτ

οΙΙοε οττοτουτ , ου τ. αυττοε διττ σο Ιτιτ Ιοε τουστσυτ Ρατ Ια

ιιιαυτοτο δυο οΙΙοε οίτοτοτιτ τοτιυοε ασ σοναυτσο Ια εττοττο.

6. Ιτοπι οΙτ αο:στσέ δυο ίο αυουτι νοττΙοττ ίαττο ιτυοττο ατι

Κον σο Ναναττο σε τοττοε δυο τΙ :τοστ ου τοναυτιιο σο

Γτατιοο , υο ίοτα :οτιττο Ιυτ, υο σστιτα οουίοτΙ , τουτου, ου

ατσο ἔι οοΙΙυτ ου οουΙτ: δυτ δυοττο Ιυτ νοττΙστοιιτ ίαττο.

7.Ιτοτυ οί: τταττττέ δ: αοοστσό δυο Ιοε αοοοτε ·δ: τταττ:τοο

ίαττα οτιττο το Ι)υο σο Νσττιιουστο δ: Ια Κονυο ΒΙατιοΙιο

ίοτστιτ τουυα δ: α::δοτιιΡΙτα, δ: Ρατ το Κον σο Ρταυτ:ο οστι

ίοττιιοα δυατι: ασ :ο δυ°τΙ :ου:Ιιο ίου σοτταττο δ:Ιιοττταδοσο

σουτ: τυτΙΙο Ιτντοε.

δ. Ιτοτυ δτιο ίυτ του:οε Ιοε_οΙιοίοε σοίίυα στττοε δ: οΙια:ιτυο

σ°τοοΙτοαίοτουτ ίαττοε Ιοε ττιοτΙΙουτα Ιοτττοε δυο Ι'ου Ρσυττα,

δ: Ιοε ΡΙυα εταυε ίουττοι δυο ίττττο δ: σοτιτιοτ α'ν Ρσυττουττ



2.16 Μιεσει.1.ΑΝε;:

Νοιιε Ιοε οΙισ(οε απο: :ιιττοε, δ: οΙιαοιιοο :Ι.ιοοΙΙοε τω::

:ταιτ:ιοοε δ: αοοστ:ιέοε δ: ὰ τισιιε ι:ατιΡσττοοε σα: οσ(:Ιιε

(ΞσοιιιιιΙΙιιιτοετ δ: Ιο(:ιι.ιοΙοε ο οσοιττιο τι οσιιε :ιι(ττοοτ δ:

αι·(οτττιοτοοτ ανσιτ :Γιο ιιιτόοε :Ποιο ραττιο δ: :ι'αιιττο αιιτΙιτ·

Ιιοο τι: (ζα.Ιειιε σο· Ια στο(οοοο :ιο Μσο(οιε·οοιοτΙο Κσγ, :ιο

οσιττο:Ιιτοσιιιιο ιο Κσχ·:(ΑοοΙοτοττο δ: τι: ΡΙιι(ιοιιτε αοττοε

:οιι Ιὰ οΓ:σιοτιτ Ιο ιο::ιιτ. ισιιτ :Ι'ΟΕτσΙ:ιτο :ιοτι:αιο Ρα(Τέ.

(:'ο(τ αΙΤανσιτ οσο: Ια μα:: :ιο Μσο(οιεοοιιτ Ιο Κο): δ:(σο οσττιιιιαο:Ιοιοοο: στι: τισ(ττο ττοε σΙ·ιιοτ σοοΙο Ιο Πιο::

:ι'()τΙιαιιε , σα: Ιο:ιιτ Ενο(:ιιιο :ιο ΤΙ·ιοτσιιοοοο , οδο:: οσο-

Πο Ιο (Μοτο :ιο ΤαοοατνιΙΙο ,. δ: Ιοε Ματο(οΙι:οτι: απο: :ιιτ:

δ: οσο: οσ(ττο :τοπιο σα: οσιττο ττοε στο:: (τοτο οιοΙΤιτο·

Ροιι.το·τε :ιο Ν:ιναττο , ΙΐΕνο(οιιο δ.Ανταο::Ιιο οό(:το·

οΙιαιιοοΙιοτ ο οσ(Ιτο οσιιιιο Ιο (:ατιταΙ' :ιο ΒιιοΙι, τοο(ιιτο·

_]οΙιαο- δ: τοοΠιτο Ποσο:: οσε οΙιοναΙ.Ιιοτε τω:: :ιιτε (ιι: ιο·

δωσε :ιο Ν_σ(ττο 5οιΒοοιιτδ: Πιτ Ιοε (αιιιτε ΕναοττιΙοε οιι(

τοοε ατττοαιιΙοε, δ:Ιοε Ισα(ιιιοε δ: αρρτσιιναιιιιοε ε δ: :ιοτιιιιε

-Μσο(οιττοοιιτ ιο Κο): ο(Ι·αοτ ὰ δ. Ιδοτιιτε Ιο τω. ισοτ :ιο :ο

τοσιε :ιο ΠοοοτοΙιτο,αΙα(οιοε :ιονοτε Ιιιι αιι:ιιτΙιοιι , δ: οι::

:Με δ: Ρτοιοοιιιοοε :ιο οσίττο Ραττιο οτι-ι Ια (σιττοιο·δ: οια

τιιοτο οσοτοοιιο οο·ιιτιο ::ο:ιιιιο , :ιο Ια:ιιιοΙΙο Ια τοοοιιτε”οο(ιιιτ.

Νσιιε (Σιιιιιιι.τε τ ΙΜ): τι: Ναναττο, Οσο:: :ιο Ι)τοιο:,_.

τιτστοοττστιε δ: ιοτσοε Ιογ:ιιοιιοοτ δ: οοιισοοο (ογ:ιο οσιι:το

Ριιτο δ: (ταο:Ιιο νσιιΙοοτέ οι: ιο (Ιστοε :ιο 1ο(ιιε @το (και

δ: (ο: Ιοε: (αιοτε οναο8ιΙοε.:.1ιτι :γ (σο: , ποιο, μα: δ:

οο:οτιοοιη δ: αοοσοιρΙιτ (οττοοτοοοτ δ: οο:ιοτοοιοοτ Ιαραιτο

τταιττιόο δ:·α:οστ:Ιδο :Ιοττοοιοτοτοοτιτ`ὰ (:αΙαιε οτιττο Ιοε 8οοε

:ιο οσιττο ττοε οΙιιοτ., δ:ττοε ποσοστό ,δ: Μοο(οιοιιοιιτ οπο·

ιο ΙΚσγοο·Ιιταιι:ο , σοι οι ο(Ι,τισιιτ Ιιιιδ: :ο (στι οσοι :Ποιο

μια, δ: ιισιττο·· (τοτο Μσιι(οιΒιιοιιτ ΡτιιΙιτιτιο , δ: οσε 8οοε

Ρσιιτ οσιιε δ:οο·οσΠ:το οστο:ι'αιιττο·ραττ: δ:ιιιτσοε δ: στα

οιοττσοε οσοιοιο τοπιο, οιτο·ιιστο(οοαν:ιιιτὰ τοιι(ισιιτε οοιιε

(οτσοε στο” δ: Ιογαιιι: ὰ οσιττο:ιι: (οιἔιιοιιτ δ: μα: ,.δ: Ιιιι

8ατόοτσοε (ι Ροτ(σοτιο, (σο Ιισοτιοιιτ, δ: (σο ο(τατ οσιοοιο

(σο Ιισο·δ: Ισ)ταΙ Με, ιιιιι€οτ, δ: οσιοιοο Ιι8ο τι: τσιπ :ο:1ιιο

τισιιε τοοσοε οι: τσγαιιτιιο :ιο Ρταοοο.

Ε: ιιιοσοτιοιιιτ δ: ὰ οοιτο Ιιοιιτο Μσιι(οι8οοιιτ Ιο Ρ:σγιιιτ:ι

δ: ρ:στοι: :ιο (α.Ρατ:ιο.οο οο(το ιοαοιοτο.

' ' Νσιιε

ι τ·

|
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Νσιιε _]αΙιαιι :Ια Ετατιαα ιιιι·σιιε δ: στσιιια::στιε Ιογαιι:τιαιι:

α: ατι Ιισιιιια ίσγ :Ια τιοΙΙτα σιιτα ει: ίταιιαα νσιιΙαιι:έ ίιιτ Ια

(:στσε σα 1αίιιε :Μια ίαατα δ: ία: Ιαε ίαιιι:ε αναιισΠαε :μιι

αι ίστι: Ιασι::α σαι: δ: πω:: Μετα 8α:σα: ίατιιΙιιαΙ:ιΙαπιαιι:

σ: ιισΙΙ:τα σα::ια σσταίαιιαναιι: α :σιιίισιιτε ε δ::μια :ισιιε αιι

τσιιε Ιισιιιια ατιισιιτ αιι ιισιιτασι: ιΠε Ια Κογ σα Ναναττα; δ:

ίατσιιε ε: ιισίιτασι: ιΠε Ιισ:ι ίαιστιαιι: σ: σατα. ει σσιιιισιιε

αιι ιιιιιισαττια:ι: δ: ασπιτ:ιαιισοιιε αιιτοι::αιιιαιι: α ιισε :ταε

αΙιιατε ίταταε Μσιιίαιδιιαιι: ΡΙιιΙισσα σαιίιιε σι:, δ: Μαίιιτα

Ι.σγε , δ: α :οσε τισε σιιιαιατε , ασιιίαιΙΙατε , αΙιαΙΙαΙαιιιε , σ:

ίιιΙισα:ε,σα :μι:Ιαοτι:μιαε αίια: :μι”ιΙε ίσια:ι:, οιι ιιΙαιι: Ιιαιιι:τα

τιαιι:, δ: α: αΙια:ιιιι σ'αιιΙιι Πιτ :μιατισιιαε Πε ία σαιιναιι: :παί

σε:: αιινατε ιισιιε, :μια :σιι:αε Ιαε αΙισίαε σαιίιιε σιτσαε, δ:

αΙιααιιιια σ'ιααΙΙαε σατ:ιατι:, δ: ίααατι: 8α:σατ ίατιιιατιιαιι:, α

ασιιιτιια α σΙια:ιιτι μια: ιισσατ:αιιιτ. Ε: Μ:: σαίαιισσιιε δ: α

αιιααιι:ιε σ,αιιΙι: :μια :τιαιιε ιια ίαααιι:, :ια α::α::ισ:αιι: , :ια

ΜΜΜ, οιι ασιιίαιΙΙαιι: αΙιτα σε: οιι α::ατιισ:α α:: ασιιιται-_

τα ατι :μιαΙ:μια ιιιαιιιατα ίιι: Ιαε σαιιι:ιαε σαιίιιε σι::αε. Ε:

:μια α: ίσι: ίατιιια δ: αΙΙ:αΙιΙα α τσιιίισιιτε , ιισιιε ανστιε ίαι:

:ιια::τα ιισΙΙτα ίααΙ ε: ταε σι:αίαιι:αε Ιαι:ταε· Ι)σιιιιέ α δαιτι:

1)ατιιε :ιι Ι::αιιαα Ι'αιι σα ετααα ιιιιΙ σα:: ι.ι:. οιι ιιισιε α:

-Ι)ααα::ιιι:α. α

ιιιιιιωιιιιιιιιιιωιιιιιιι

1. ΕΤΈΚΕδ ΠΠ ΚΟΥ

Πα Δω ίαι: ε: τιιαιΙιτα δισ τι: Βι·ιαιιιια σα σαι:: τιιΠΙα

Κααιιιι: Δ: τατιτα ::Ιια::ιιιι στι.

ΟΗΛ-ΝΝεε Παι αι·α:ια Ετατιαστιιττι Και: ιιιιιιια:ίιε στα

: ιαιι:αε Ιι::α::ιε ιιιίσαξιιιτιε ίαΙιιταιιι. Νονατιιι: ιιιιιναι·Ιι

σιια:ι:ιιιιι σιΙαέιιιε δ: -ίισαΙιε :ισίιατ (Μισο σ: Βτιστια ιιαιΙαε

πιατιια·τι: ασιισ ασε, α:: ισί:ι::ι στσία:μιισαΙιαατιιιιε ίτιιιίΙιισίσ

ίανστα , σιισ :ιιιΙΙια ΚασαΙαε αιιτι ::ιιΒιιι ιισιιτι αιιιιιιι :ασι

:σε σαταισιαιισι δ: τααισιατι;ιι ιιιιιιιιατιιιι :α:ιτιιιιιε ασ :αει

ίσΙι:ιε σιιαιισιιι νιι:ατι: ιιι :Ιιαίαιιτσ ιισίιτο Ρατιιιαιιιι σα σα

αιιιιια ποστ.: ίΠιι ασιιαασιιιιιιε :αιιστα στα:ίαιι:ιιιιιι,8: σοιιι.ιιιιιε

Ε α



_ωε ι Μτεοτττιυειδ

εΙο @το ΓΡοοιετΙι Ρτο ουιττε διτιτιοιιι ττεΙιτυ τιτιιιιτο ιτιοιτι

ε;ττωο ΡταΓτιτιτ τιοιι.ιε τιιτιοΙ·ιτ:ιτοττι δε Ιιοιιιιιδιυτιι ΙιΒιιτιιι ειδ.

διτοει ιΡΩττιι ειιτιειτιιυε ιιτιτιιιτττιιτιττττι. (ξοοιτοτι τττττετττ δε

ιιτιοιιυιτετΙιτίτυτ:ιτιιε ιιοιιτιεΡτττιττιτιιιυε δε ιυτυτιε ιιιιιιιτιε Ριο

ιοτιτιιιττε ιτι ιτιοτιτΙ:ιτιε >δυτιτττιυε τιιδιο Ουιτιοτιι ντι τιυε

οτττο ιιιτττιτΙοτο τιιδτιε τοττιιιιιιε ττοΙιτυιιι· ίοΙν:ιτιτ Ρτοετιιδιυτυ

τιιιιιυ:ιτιιιι τοι-δυο τιΙτττιυε οετΡοδτειτιοτιο ιιιιιιιει:ιτι , τττιιιτιιτιο

διτιττιτιοιιιιιι ειο ίοΙυτιε δυο: ιτι οοτιττιι οοττιΡοτιε ειΙΙοοττι ιυ

ιιττιτυε ιιιιτ οοιιττειιιι&ιοιιτ δυοοιιττιδτιο. Ιιι οιιιυε το , δεο.

Ι)πτυτιι ιΡττει $ετιι€τυτιι ΑυτΙοτιιιτυιιι διο τ. ΝονττιιΙιτιε πως;
Ποιιτιιιιι τιιιιΙοίιτιιο οοο εκ. ι ν

τεττοιοττετ-τοτττττττετο

Ι..ΕΤΤΒ Ε.5 Ι)Π ΚΟΥ

Πο ουνογοτ ιτε Ιιοιι:ιδοε εΙοεΙοτιε ΝοοΙ οιιιυιντιιιτ.

Ετιττττ ΡτττΙιτ δικο τΙτ Ι)ιου Κογ ειτ Ι:τ:τιιοο, ὰ τουε οττιΙιτ

δυι οτε Ρττίττιτοε Ιοττττε νοττοιιτ Γ:τΙτιτ. $τι=νοιτ ιιιιιοτιε δυο

Ροιττοτδτττ Ιο τιοτιιΙστο ειτε ττοτυΒτε δυο τιοιιτο τττε οιιιτι·

ιττττ Ιτ Κογ τι'ΑιιδΙτττττο τοδυοτοιτ ετνοιτ :ιο τιοιιτο Ριτττιο,

δε τιιτο Ιιντοι ὰ Ιυγ ὰ ():τΙτιιε, ιι'οιιιτιιτ τιιιτ Ρτοιοιιε, τω!.

οιΙοιοτιτ :ιΙιιοτιε ιιυουιιε ιι'τυΙιτ δυι ιι'τιτοιττιτ με ντιιυε ὰ

ιιοιΙ:ττ υιτιιιτΙτιιιοιιτ δυτιιιεΙ ιιοιιτττΙιτ ίτττο ιιουε ιιοτυιτ του.

διο ειο ιιουε Ριτττιτ εΙο φωτ. Νουε τω ετνοιιε Ρτοττιιε δε

Ρτοιιιτττοτιε ου ιιοτιτιο ιογ Γτιιιε του τιιδιιι , δε ιυτέ ίυτ Ωιιιιτε

οι·ιιιι|διΙτε δυο τιττιττιε ΝοοΙ Ρτοοιι:ιιτι ντιιιιτιτ ευ Ριτττιοτι,το

Ιιοιιιιτττιτιιτ Ιο Ρονοτιε ι:ιιττ,ιιοττετιινογτουετι (:ττΙιιιε Ρουτ

οίιτο ΙιοιΙοδοε ιιονοτε ιιοΓττοττιιτ Ποιο Ρουτ ιιουε ιο (Μοτο

τΙτ νετυειτιιιουτ, οτι οτυΙιτ δυι ιυτττιτ υοιιιττιοι Ρουτ Ιυι ,

ο Ιο Εοιιτο τιο θττιιτΡτό, Ιο ΕΙιτιιιοΙτιιτι ειο Ι'ΙΙΙο , ιο διτο τΙο

Ρττ:τυΙιτ, δοιδτιουι· τΙΈιιουτονιΙΙο , Ιο νιεΙιτιιιο τιο ςΙιτιττττετ

δε Ιο διττ τιτ Ητιιιδοιι, (ο ιΙε τιτ ιοτιτ τιιοτε ου τιιιΡοιοΙιιο2.

τιτ ιυιιο τιιιΡοίοΙιοτιιττιτ , ου :ιυττοε Με ιοτιιιιίτιτιε ιιιΓδυτο

ειυειιτ ιιοτιιιιτο. Ιττιιι ιυτοιτε οτι Ια ιιιτιιιιττο εΙτΙΤυε τιιτττ ,

δυο ιιουε ΒιιιΙΙοτοτιε δε τιτΙιντοτοττε, ου ιττοιιε ιιτιιΙΙοτ δε το

Ιιντοτ ετ ιιοιιτττιιτ ιτττο τι'ΑτιδΙττττττ τουτοε Ιεε τοτττε διτο

τιουε ειονοτιε ΙοοιΙΙοτ δε ειοΙιντττ Ρετ Ι'ετοοοτει δυο τιουε τινοτιε
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ω: αν:: ΙιιΙ :Ιο:Ισιιε :ΙιιΙοιιτ:Ιιιγ σιι ιιτι στι σε: Ια ιιι:ιιιΙσιισ

σα:: Με:: Ισ :Ισνοιιε οσ:Ισιιε Ιι·`ίειἰιι: ΜἰσΙισΙ Ρι·οσΙιειΙιι να·

πω: , δ: :οιιισε ειι:ι:ι·σε σΙιοισε ουσ Μ:: ΙΙ :ΙσνΙοιιε :Ισ:Ισιιε

Ιει:ΙΙ::σ @οι ΜισΙισΙ ιιοιιε ΙιιΙ ιστοιισ δ: :ισσοιιιΡΙΙι·οιιε :Ισ

του: ιιοΙΙ:ι:σ ΡονοΙι: :Ι:::Ισιισ :Ιιι Ιοιιι·:Ιιιγ σιι οι: απ: Ι:σιιι ιιοιιε

Ιιι:οιιε, σοιιιιιισ :ΙΙ: σΙΙ, ουσ :Ισ :ουτ ιιοΙΙ:σ ΡονοΙτ ίστοιιε

Β:ιΙΙΙΙσιτ δ: :ΙσΙἰντστὸ πορ:τσ:ΙΙ: Ιιτστσ :Ισόσιιε :Ιιι· Ιοιι::Ιιιγ σιι

ιιιι ιιιοΙε Ισ νΙΙΙσ , .Ισ £Ι1ειίΙσΙ., δ: :οικω Ισε Ιο::σι:σΙΤσε :Ισ Ια

ΙΙο:ΙισΙΙσ Επι: Ισ. ιιισιιἱσισ.:ιιισ ρι:οιιιΙε Ιιι.Ι εινοιιε :Ι ΒιΙ:σ :Ισ-·

:Ιστιε ιιιι ιι10Ι8ειΡτέ8 ιιοΙΙ:σ :Ισρειι·:σιιισιιτ :Ισ (ζειΙσἰε.= Ε::

:σίιιιοΙιιε :Ισ Ιο.:ιιισΙΙσ σΙιοίσ ιιοιιε :ινοιιε ω: ιιισ::τσ :ιοΙΙ:σ

ίσσΙ :Ι :σε δισίσιι:σε Ισ::ι·σε. Ι)οιιιιέ ἑι 5:ιἰιι: Οιτισι· Ισ Ρισ

πιἰστ @τα :Ισ Νονστιισιι·σ Ι'σ.ιι :Ισ 8ι·:ισσ ιιιΙΙ σε: ω:

:ιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιι

ι.εττι:ιεε ::οΜΜ ΕΝτ ΜοΝεεισΝιευι:

:Ισ (ΙΙΙ::Ιιοιι :Ισνοἰ: 8.νοΙτ Ια :στο , δ: ::οιιιιιισιι:

Ισ Κο), Ισ ιιιο.ιι:Ισ. Ι

Εκ” μ: Ια ἔτι:: :Ισ Ι)Ισιι ΙΙογ :Ισ Ρτ.ιιισσι 3ινοΙι· Ϊειἱ- =ιι- Μι

τω: ἔι του: Ρ:σίσιιε δ: :ινστιἰτ,οιισ σοιιιιιισ Ρειτιιιἱ Ισ :ΜΜΜ

δ: εισσοτ:Ι Μ: σπιτι:: που: δ: ιιοίΙτι·σ :ιτε σΙιἱστ Θεσσ Ισ ΙΙογ

:Ι'Αιι€Ιστσι·τσ τοιι:σε πιιιιιΙσι·σε-:Ισ ἔσω πω ΓιιΙιἔἰσπ :Ισ ιιοΙΙ:σ

οΙισΙΙΙΙιιισσ :Ισ :1ιισΙσοιιιιιισ ::οιι:ΙΙ:Ιοιι :ιιι'ΙΙσ ίοΙστι: :ιιιΙ:Ιιιτ:ιιι:

Ισ: 8ιισιτσε ιιιι:οιι: :σιιιι Ισ οστά :Ισ ιιοΙΙισ:ΙΙ: Ι'ι·σισ σοιπτσ

που:: δ: :πιω ίσειιΒΙ:ιΙιΙστιισιι: :οιι:σειτι:ιτήστσε :Ισ ἔστι: Πιο

@σε δ: :Ισ Ι?οΙ›σΙΠἔιιισσ- :Ισ ιιοΓ:ι·σ:ΙΙ: Έτστσ :ιιιΙ ειιιτοιι: :σιιιι

ιιο(Ι:σ :πιο ::οιι::σ ιιοίΙι·σ:ΙΙι ί:σι·σ,:ΙοΙνσιι: :στοιιτιιστ δ:

σΙΙ:σ τσΙΙ:Ι:ιισι ὰ Ισιιι·ε κατ:: ,. :Με ,. ΡοίΙσΙΙΙοιιε, ΙΙΙσιι: , τση

:σε δ: ιεσνσιιιισε :ιιισΙΙ:σοτι:1ιισε :Ιοιιιιέσε δ: οσσιιρέσε μι:

Ι'ιιτισ άσε Ρει::ἱσε δ: ρ:ι: Ι'σιι:τσ ι .δ: ανσσοιισε σ:: Ισιιτ (οιι:

Ρ:ιτ:Ιοιιιιέ , τσιιιΙε.,. δ: :ιιιΙ::σ :οιιε ιιισει:ιΙε, τσιισιιιισε , ΙΜΗ

ειι;ι:Ιοιι8 :ιιισΙΙ:σοιι:ιιισε. Ε: ΙΙ (οἱ: σ.ΙιιίΙ :με ιιοΙΙι·σ στοά

δ: ίσειΙ Ισ $σΙΒιισιιτ :Ισ (ΙΙΙ:Ιιοιι :Ιιιιτιιι: ΙσίΙΙΙιτσε ξ,ςιισττσε :ιΙ:

σί`:ό α:ΙΙιστσιι: δ: ίΙ.ΙΙΙό , δ: :στιιι Ισ :καὶ :Ισ ιιοΙΙτσ:ΙΙ: Έι·σιισ·

σοιιιισ ιιοιιε ι Ροιιτοιιογ Ισ :ΙιειΙΙ:Ι, Ια σΙιιιίισΙΙσι·Ισ δ: νΙΙΙσ·

Ε:: σ:
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σσ Ιε(ϊετιιεσΙισ ενσσιιιισε ίσε εΡΡετισοειισσε δι Ιε νΙΙΙσ σσ

.Βιειινσι, δι ίσε εΡΡετισιιειισσε ι δι Ια ισττσ σιι.ΙΙ ισιισ5ι ε

€ΙιετσσιιιΉειιε σιι σσιιισ σ'Αιιισιι ειισὶι δΙτσ (:ΙισΙισο , δι

τσιιισε ίσε ειιιτσε ιστισε, τστιισε , ΡσίΤσΠΙσιιε, δι τσνστιιισε

σΙιειιε στι ιισΙιτσ τσγειιιιισ, ειγσιιι σΙτέ Ρτἰίσε Ρετ τισιιε οσοι

ιιισ σσοίιίσιισ2. δι ίστίεΙε. Νοιιε νσιιΙειιε τστιΙτ δι εσσστιι

=ΡΙιτ Ιε Ρειιι δι εσσστσ σσνειιι σιι στι Ιε ίστττισ δι τοετιιστσ

ι1ιισ εσσστσέ σίι, ενσοε τστισιι ) σσΙἱντσ , δι τσίιιιυ.έ ι τσο

σσιιε, σσΙἰντσιιε, δι τσίιἰιιιστιε Ρετ σσε Ρτσίστιισε ειισιι δσἱ

Βιισιιτ σσ ΕΙισΙισιι ισιιισε Ισε ισττσε σσΙΤιιε σιισε , δι ι:σιιισε

Ισε ειιιτσε ισττσε, ΡσιϊσίΕστιε , ισοισε , τσνστιιιε, σίιετιε σιι

τισίιτσ τσγειιττισ ιιιιιε τισιιε εΡΡεττστιστσιιι Ρετ σιισΙσιισ πιει

οἰστσ σιισ ισ ίσἰι Ροιιι Ισε σειιίσε σσίΤιιε σιιισε, οστισιιίτειιι

σιισΙκσσοσιισε σσοε , εΙΙστιειιστιε σ°ΙσσΙΙσε ισττσε Ρετ ιισιιε

σιι Ρετ ιισίιτσ ιτσε σΙιιστ δι Με Με Ισ Ι)ιισ σσ Νοτιοετισισ

σιι ειιιτσε σιισΙιισσιισιισε ίειισε ίσιιΙιε ιιιισΙιτσσιισιισε ίσιωσε

σσ ΡετσΙσ : ΙσίσιισΙε σστιε , εΙἰσιιειἰσιιε) ίσ ειισιιτισε ίσοι ίεἱ

ισε , τισιιε τεΡΡσΙΙοτιε δι τσνοιστιε σιι τσιπ. ει σστιτιστιε σιι

τιιιιισστοσιιι ετσι ίσιισίστιειιΙκ σνιωω δι σσ Ρσιιισιι , δι ε

τσιιε Ισε ειιιτσε ιιιίιἰσἱστε δι σΙΙισιστε σε ιισίιτσ τσγειιιιισ,

Ρτσίσοε δι ενστιἰτ , σιι ι Ισιιτε Ιισιιιιισιιεοε, δι ἑι σΙιεσιιο σ'σιιΙιτ,

Η σσιιιτιισ σ Ιιιγ εΡΡειιστιστε, σιισ ειισιι δΙτσ (Ισ (ΙΙΙσΙιστι σιι

σ ίσο σστιειιι σσιιιτιιειισσττισιιι ΒείΙΙστιι, σσΙΙντσιιτ, τσιισστιι ,

δι τσίιιιιισοι Ισε τσιτσε σσΙΤιιε σιιισε δι ι:Ιιεσιιτισ σΊσσΙΙσε, σιι

σεε τιιι'σΙΙσε τισ ίστσιιι σσ Ιε ισττσ σσ ΒσΙΙσνΙΙΙσ δι σσε εΡΡετ

ιστιιιισσε σ'ἰσσΙΙσι δισ'ΙσσΙΙσε Ιιιγ , ίσε Ιισιτε δι ισιιε σσιιΙιι

σοι σ: Ιιιγ σοι σιι Ρσιιττοιιι ενσἰτ σειιίσ σιι ισιτιΡε ενστιιτ

Μεσοι ιοϊτ δι ιιίστ ΡεἰίΙΙιΙσττιστιι ίετιε ειισιιιι σιιιΡσίσΙισιιιστιι
σ σιι σσιιιτσσἰι , σιι Ιε ίστιιισ δι ιιιειιἰστσ σιισ Ιιιἰ δι ίσε Ρισ

σσσσιΙσιιτε ί:ιΙίσισιιι Ρετενειιι Ισίσἰιισε σιισττσε: σιι σσοιτεΙιι

Βιιετιι νιΒιιστσιιίστιιστιι δι ίειιε ειισιιτι σσΡστι τσιιε Ισε ισοετιε

δι σσι:ιιΡετιε Ισίσιισε ισττσε στι ειισιιοσ ιιιετιιστσ σσιιιτεἰτι8ιιστιι

σσ τσοστσ δι τσίιἰιιιστ ισ σιισ Ροιιι Ισ 'ιστοΡε σσίσιισε ειισττσε

σοι σσίσἰιτσε τσιιισε δι τσνσιιιισε τσσσιι δι Ισνέ. Ετ σιισ ισ

ίσιι ίσκιο: σΙισίσ δι σίιεσΙσ ε ισιιΙΙσιιτε ιισιιε ενστιε ίειι τοσο

τισ ιισΓιτσ ίσσΙ ι σσε Ρτσίσοισε. 5ειιί ιισΠ;τσ στσἰι στι ισιιισε

σΙισίσε δι Ι'ειιιτιιἱ σιι ισιιισε. Ι)στιτισ ε ΡετΙε Πιο σι 8τεσσ

_ιιιΙΙ :σε σε: δι σιι σιι ιτιογε σι: δσΡισιιιστσ.

Ρετ Ισ Κογ σε Ιε τσΙειιοιι σιι σσιιίσιΙ σΙ`ιειιι ἑι ΡετΙε. Τιιοσ ι ε.
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ι,Α Βιετιε ΒΑιεειε°ι>Αιε εεε ΑΝοι.οτε

(1τιιιιιδ Μοτιίειετιετιτ δε ΤειιεττιιιτνιΙΙε Πιτ επ

Ατι8Ιετεττε Μ ιι ίσοι· δε ΡεΙιντιετ τιιΙΙ εεε τη.

Ι.ι τενετιιιιεε δε ροτιτ Ι.ιοιιιιε μια ειιτδετ, τιοτιττίτ δε

τιι:τίτιτειιιτ ὰ ρετρεττιιτέ ειιττε Μ Κον δ'ΑιιεΙετεττε,

ίοιι τονιτιιιιε,δε Με τεττεε,δε ΠιΒεἱει; δε Μ Ιζον δε Ι:τιιιιεε,

Γοτι τονιι.ιιιιιε, Με τεττεε , δε Με ίτιΙ:ξιδει; δε ροτιτ είρει·ριιετ

εδτιΠοτι δε Πιιι8 εΙικίτιειι ι δε :ιτιίΙἰ ροτιτ Ι;ιίετι δε τοιιτ Μ

εοπιιιιτιιι ρετιρΜι ει εΠ εδντε :ιιι εοιιίεΙΙ Μ Κω· δ'ΑιιεΙε

τεττε διιε τοτιτεε Με δειιιιιιιτΜε εοιιτειιείετιίεε, δείπε, δε

ειιιείτίοτιε ιτιετιε δε δεττιετιει ριιτ ειιττε Ιεε δετιιτ Ρεονε δε

ατιτκε ὰ εσ.ιιίε δ'ετιΙιτ ρτιΞε Μ ριιιτ δεττιιιιι ί:ιιτε Μ τιιετττοΜτιτ

ετι 0τδ0ιιιι2.τιεε: δε Ισοτι ιρροιιιτειιιετιτ δ'είίτε ΠτιιιΙ.ιΙετιιειιτ

ιτρριτιΠε2,δε Ιειδιττε ρειιτ Ιιτειι τειιτιτέ δε 8:.τδέε ρετ ετιττ'ετιΙχ

ὰ τοτιΠοτιτε ρετιιιν ΜιεεοιιιρΙιίΤειτιειιτ δεε εΙιοίεε δείΠιε

διττεε.

Ετ ρτειιιΜτεττιειιτ διιε Ιὰ οτι Με τιιείΤιιεεε δε Ρτειιιεσ

ροτιτ ιιρριτιΠετ τοτιε Με δεΒὰε δε Ια τεττε δε ΒεΙΜνΙΙΙε δε

δε τοτικε ειιττεε τεττεε εοτιτειιείειιΜε ειιττεΜε δετιιτ Κονε,

οιιτ οίΙεττ :ιιι Ιων δ°ΑιιεΙετεττε Πι εοιιιτιιι.ιτιε ριιϊε δε Κο

νετετιε , Μ είιιίτεΙ δε Μ ΙὶοεΙιε Πιτ Υοιιιιε , Μ εοιιτέ δε Μ

ΜιιτεΙιε , δε Με τετκε διι ()οιιτε δΈΠιιιιιρεε ετι Αειιιιτείτιε,

νοιτε είε διιε ΙιτδΙττε εοτιιτιιτιτιε ρ:ιϊε δε Κονετε;ιιε μι: σπιτι

δεττιειιτ διι Ιζον δε Ρι·ειιιεε 2. είτέ ΒιιΙΙέε δε Ιιντέε :ιιι Κον

δ'ΑιιΒΙετεττε ρ.ιτ Μ Ρο.Ιιτιδε ιιιιιΠ Μ τἱειιτ-ΙΙ δε ροίΤεδε ὰ,

ρτείετιτι ει ίειιιΙ:Ιε εδώ: εοτιίειΙ τιιι'εΙΙε Ιτιι δενω δετιιοιι·

τετ_ὰ ρετρεττιιτέ Πιιιε γ είΙ:τε τιιιε ετιετιιι ετιιρείεΙιειιιειιτ.

Ετ ΜιιιΙιΙε εδώ ιτε Μδἰτ εΙι:ιίτεί δε Μ. ΚοεΙιε ειδ είτ πο

τοἰτειιιειιτ είΠε δεδετιε Μ. τετκ δε Μ ρ:ιϊε δε Ροιττοττ Ιτιγ

δενω δειιιετιτετ ριιτ ΙεδΙττε ρὰἰιο Ετ τιττειιιτ ὰ Ια εοτιτέ δε

Ιιι ΜιτεΙιε δε Με κτκε δ'ΕίΙ:.ιιιιρεε , Μ Ιιονδ ΑτιΒΜτεττε ιιε

ίοιι ε:οιιίεΙΙ ιι'ειι οτιτ :ιτιειιτιε εοιιΒιιοιΠζιιιεε δε Μ. ντιΙτιτέ:

ιιιιιΞε Μ τω, ειινογετε ροιιτ ε'ειι ιιιίοι·ιιιετ ι δε Γε Μίδιττεε

κιτεε ίοέειιτ δε Π εοιιινειιιΙ:Ιε νειΙτιε, τιτι”ιΙε ροτιττοιιτ ιιετιττεε
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Ρτέε τεεοωρεττΓετ Ισ. τεττε εε ΒεΙΙενΙΙΙε ίεΙοττ ΙΙετττετττΙοττ

τΙιτ τι·εΙττἰέ εε με, ΙετΙΙτεοπίεΙΙ Ρετιίε Ματ ειτε Ιε Κογ ία

Ρτετιότο. Με: Ρτέε ‹Ιε Ιεε τεεενοἰτ, οιι εεε ειτε Ια τεττε δε:

ΒεΙΙενΙΙΙε·τ›ε ΙΕ Ροιιττει τετττΙτε εττ·εεειωε~ ττιειττξετε επ τετα

Ρτε (τιΙσίτεοεε.. Ετ Πιτεροίό εμε ΙειεΙΙττε εοτιτέ σ.Ιε Ια ΜετεΙἱε

δε Ιεε τεττεε εΙ°ΕΙ`ταιτιρεε σε Γοἰεπτ τιστεΒΙεωεπτόε ΙειεΙΙττε·

"Με ε ΙΙ Με τοιετΙΙε Ιε εοπίεΙΙ ότι Κογ εμε Ιε Κογ εΙε

Ι:τ:ιεεε γ οττΙο11ττετε εΙ°τιιιττεε τεττεε επ εε εεε άουτ Ιε Κογ

εΙ°ΑΙιἔΙετεττε Γε τετιεΙτε εοπτετττ Ρουτ Ιειάτττε τεττε δε ΒεΙΙε

νΙΙΙε ετ: εεεοτττρΙΙΒΜτ φωτα: :τά εε Ιε ·ττειΙττΙέ εΙε Ια μήτε ε δε

:ΜΕ Ιεε ειι1ττεε τεττεε δε ΙΙετικ ειιΞ εΙτοΙεπτ επεοτεε ὲ ΙΜΙ

ΙΙετ δε εΙεΙΙντετ οτι ρο.ϊε ὸΆειιἱτειἰτιε ίοΙτ Ι:ειΙΙΙόε οιι ΐοιιΙΒε ·

Μπι: τεεοιπΡεπ.ΓεεΙου μια ΙεεΙΙε όοπτ Ιε Ρεογ ίε Ροιιττει

τεττΙτ εοιπειπτ. '

Ετ ε1τιειι·ιτ ετα Ιιοωττκι8εε δε δε: εΙε ()αΙιΙειτ , νἰετεἰει ,

Αττετειἱευεε δ: :ιιτττεε ειτε τεΠ:επτ εττεοτε ἑι Β:ιΙΙΙΙετ επ Ροπ

τΙειι δε ειιΩἱ Ια νΙΙΙε εΙε ΜοττίὶετιιεἰΙ Πιτ Ια τττετ τ δε οιιΙττε·

εε Ι'ΑττεΙε ε1ιιΙ εΙΙ: Επι: ετ:Ρτεε εοττΙρτΙοε τΙετΙεττε Ιεε ττιεττεε,

δε Ι:οτττΙεεεΙε ΠεΙΑΙε δε ‹Ιε ΜετΙε τ $ετεΒΙε τιιιτΙΙτ (3οττίεΙΙ

ειτε τοιατεε ΙεΙΙΙΙττεε εΙιοΕεε ΓοτΙτ αυτ ενΙάειτττεεπτ ετα ΙΙογ,

δε Με: ΙΙ τι Ισοπτιε δε εΙιιἰτε εοη8ιτοίίΤετιεε , ΓεΙοτι Ι'ετΡεο

δ: Ι'επτετιτἰοπ δε ετ ΡαΙ›τ ΓτιίεΙΙτε,τ1ιτε ΙΙ τι: Ιεε εΙεντο. μι: τιιιΙ-

τ:: νοἱε ΙειΙΙΙϊετ. °

Ετ οιιΙττε εε· Ιεὸἰτ εοπίεΙΙ ΩειιτιΡατίοττάεωετιτ Ρουτ·

Ρεπίε Ρετ πιετνεΙΙΙ:ιπτ ττεε ειπἱετεττιετττ εοπττε Ιε Ρτογ ‹Ιε

Ι:ι·τιιτεε τι τεεειι οιι νοιιΙιτ τεεενοΙτ Ιεε ειρΡετιι:Ικ τΙιι @ουτε

τΙΙΑττιπΙειστιε·, «:Ιυ δΙτε τΙ'ΕΙεΙστετ δε δε Ιειιτε ειι:ΙΙτετεπε δε

εοπτρΙΙΙΤεε,εττετττΙιι ειι'ΙΙ είτοΙτ δε είτ :εποε δ: οΙ.νΙΙΒΙει μι·

ΙειεΙΙττε με:: ὸΙενοἰτ·ΒεΙΙΙΙέ δε .εΙεΙΞντέ οικΙΙτ Κογ τΙ'Αη8Ιε

τεττε οιι ἔι Γεε δεματα τοιιτεε Με τεττεε εοττιΡτἰίεε εε Ιετ

ττεε εινα: Ια εΙειιιίε. (ζ'είτ :τΙΤτινοΙτ. Ετ ἰεεΙΙεε ὸεΙὶντέεε°

δε Β:ιΙΙΙϊέεε τ:ιτποίτ εινοἰτ τετιοηεΞέ ε:φτεΙΤετεεπτ πω: τεΙΤοτε

δε ίοττνετεἰιτετε: , δε εεΡετιεΙεπτ ενοΙτ ΙΙιτΙΙε τΙε ιιίετ τΙε Ιοιι>

νετείεετέ δε τΙε τεΙΤοττ εε τεττεε ΙΙΙίδΙττεε τ δε εΙε τεεενοΙτ

ευευι·ιεε ερρεΙΙεεἱοιπε , δε δε τείτι·ειΙτε ὰ ΙεεΙΙε , Η εοτηττπε

τοιιτεε εεε εΙ1οίεε δε ειιιττεε ίοτιτ :ιίΐει εΙετετιιετττ εοιπΡτΠεε

εε Ιετττεε τΙενεπτ εΙΙττεε. $Ι τι ρ:ιττετττ ίιιτίἱε Ιε ΙΙογ ‹Ιε

Ετ.›.ιιεε, αει ειτε επ εε ε ‹Ιε ι1ίετ ΙείΙΙΙττεε ίοιινετεἰιιετε: δε
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τεΙΤοτει Ετ εΓΙ: τοιιτ νταγ ειιε Ιε εοιιτε δ'ΑτιιιΙΒιιαε δε Ιε

· 5ιτε δ`ΙἱΙεΙατετ, δε τοιιε Ιεε αιιττεε ναΓΓαιιΙκ δε ΓιιΙιΒΙει δεε

'ΓεΙΡιιειιτΙεε δε τεττεε Αεδιιιταιιιε ειι οιιτ Γαἱτ Ι'ΙιοιιιτιιαΞε_

ΙΙΒε ατι Ιὶογ δ'ΑιιεΙετεττε εοιππιε α$εΙΒιιειιτ Γοιινεταιιι δε ε'

°ΙΙΣ‹ἔε , δε ειιεοιιιτε τοιιτεε Ιεε ΡετΓοιιιιεε ειιἰ Ροιιττοιιτ νἰντε `

δε τιιοιιττΙτ , δε δεΡιιΙε ΙΙ εΓΙ; Γαϊτ αιιΠῖ Ιιοιιιιιιαεε αιι Ρτἱιιεε .

τετειιιι δε τεΓεττέ Ρατ ειιΡτέε Ια Γοιινεταιιιετέ δε Ιε τεΙΤοττ αυ.

Ιζογ δ'ΑιιτςΙετεττε , δοιιτ Ρατ ΙεΓδιττεε εαιιΓεε δε αιιττεε ται

_ΓοιιιιαΙιΙεε ΙειιιΙαΙε ατι τοιιΓειΙ Ιε ΙΙογ δ'ΑιιεΙετεττε,ε1ιιε εοιι

Πδετέ Ια Γοιιτιιιε δε Ιαδιττε μια , ειιἰ ταιιτεΓιοΙτ ΙιοιιοταΙιΙε

δε ΡτοΗταδΙε οιι τογαιιιιιε δε Γταιιεε δε α εοιιτε ετεΓΙΙαιιτέ.

ειιε Ια τεεεΡτΙοιι δεΓδιττεε αΡΡεΙΙαειοιιε ιι'α ιτιἰε είτε Μαι

Γαιτε,ιιε ΡαΓΙεε Η οτδειιεειιιειιτ , ιιε α π Βου αΙ'ιεθ:Γοιι δε

ατιιοιιτ, εοιιιιιιε ΙΙ δοΙτ ανοιτ εΓιέ ΓαΙτε δε ταΙΓοιι Ραττιιἰ Γεί

Ιετ δε ειιτειιεΙοιι δε Ια ΡαΙιι _, δε Ιεε αΙΙΙαιιεεε αδεττιιέεε δε

ειιττ'ειιιι αιιειιπε ΓειιιΒΙε εΓΙτε πιοιιΙτ ΡτειιιδιειαΙ:Ιεε δε εοιι

τταιτε α Ι'οιιτιειιτ δε ἑι Ι'εΓΙατ διι Ρεογ δε δε Γοιι Με Ιε Ρτἰιιεε

δε δε τοιιτε Ια ιιιαΙΓοιι δ'Αιι€Ιετεττε , δε Ροιιττα εΙ`ττε ένι

δατιτε ιιιατΙετε δε τεΒεΙΙΙοιι δεε ωε8εω ε δε αιιΓΓΙ δοιιιιετ ττεε

8ταιιτ οεεαΙιοιι δζειιΓταΙιιδτε Ια ΡαΙ›ε, Γε Ισοτι τετιιεδε Γιιτ εε °

ιη· Γοιτ ιιιἰε ΡΙιιε ΙιαΓΗνετιιειιτ. Ετ εοιιιιιιε Ιε Ιὶογ δ'Αιι

8Ιετεττε ε'ειι εΓτ τοιιδΙε δεΡιιἱε Ια ΡαΙ›ε δεΡοττέ δε ε'ετι αΡ

ΡεΙΙετ οιι Ροττει: Ιζογ δε Ρταιιεε Ρατ Ιετττεε οιι αιιττειιιειιτ.

Ετ Ρατ τιιεΓιιιεεΙαιιιατιἱετεΙε Ιὶογ δε Ι:ταιιτε ε'ειι δειιΓι ανοιτ -

δεΡοττέ δ'ειι ιιΓετ δε Γοιινεταιιιετέδε τεΙΤοττ ανατιτ τοιιεΙιἰέεε.

Νεαιιιτιοἱτιε οιι ειιε ειιε Ιε Κ” δε Ι:ταιιεε νοιιΙδτα αιιιιαΙπΙε

ιιιετιτ τεΡατετ δετεδτεεΙετ ΙεΓδιτε αττειι·ιΡταε,δετειιιετττε ΙεΓδιε

αΡΡεΙΙατιε αττΙετεε ετι Ια νταγε οΒεΙΓΓαιιεε διιδΙτ Ιἱογ δ'Αιι

Ιετεττε, δε Γαιτε εκΡτεΓΙειιιειιτ Ιεε τετιοιιειαεΙοιιε δε δεΙαΙΓ

βειτιειιτ δεε Γοιινεταἰιιετε: δε τεΓΓοτε αεεοτδει α Γαιτε δε Γα

Ραττἱε,δεειινογαιιτ Γεε Ιετττεε ατι Ιὶογ δ'Αιι€Ιετεττε Ρατ Γοτ

τιιε δε Ιαδιττε Ραἱκ , ΙαειιεΙΙε εΙιοΓε Η αΡΡτοΡτειιιειιτ Ια Γιώ

Γεαιιεε δε εΡΓετ δε ΙαδΙττε ΡαΙιε, δε Γαιαε ΙαειιεΙΙε εΙΙε ιιε Γε

Ροιιττα αιιττετιιετιι τειιιτ· Αδοιιεειιιεε ΡειιΓε Μαι ΙεδΙτ εοιι

ΓεΙΙ ειιε Ιε Κο), δ'Αιι€Ιετεττε Ιετα Ιεε τειιοιιειαειοτιε α Γαἰτε

δε Γα ΡαττΙε ι δε Γιιτ εε ειινογτα Γεε Ιετττεε ατι Κογ δε Γταιιεε,

δε διιαιιε1ι1ε6 ΙΙ δι τειιιιε ἔι Γαιτε ΓεΙοιι Ια Γοτιιιε δε Ιαδιττε

Ραἰκ ΓιιΓδιττε Β. .

  

.ω
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©αμμαθΘιαθα

τα ειειιιιΜτΝτ @τι επ ΜοΝεειαπευια

δα Βατι·γ απειτιδ Ια τταἱττἰέ ία Ετ ατι ΑπεΙαιαττα
δα αΙιιΙΙΙ ατι μττΙτ.

Οπα 1ει4Απ Με δα Κογ δα Ι:ταπαα , Ι)ιια , ω.

η Ρτοιπαττοιιε αοιππια να), Με δα ΙΙαογ βατό , δα απ

τοιιτα Ιογ.ιπΙτα δα αΙιαναιΙΙΙατ, δικ πατε τ”ατοπε δαιποιι

τιιπτ δα ποιια ταπδτοπε τοιιταε μτε δα δαν:ιπτ απαΙδιιαα

Ρατίοππαε Ιογ:ιΙ ΙιοΙΙ:ιεα δ. ααα αιτααΙΙαπτ Ρτἱπαα ποίΙτα

:τα αΙιἰατ 5Ιτα δα οπαΙα Ια Ιἰογ δ'Απ8Ιαταττα , δα ὰ Γαα

ΙιοΙτα τω: δα ΙΙ Ιοπαιιαπιαπα δα Ιπίτιιι'δ αα οιια Ια απο

ΙΙΙοπ διιἱ αΙΙ: Πιτ Ια ΙκιΙΙ δα Ια ταττα δα ΒαΙΙανΙΙΙα μτ απιτα

ποΙΙτα τταε ταδοιιΙστό Ια ΚΟΥ δα Ι:τιιπαα δα Ια Ιἱογ δ'Απ

€Ιαταττα, ίσια ΗπειΒΙαπιαπτ δατατιπίπό δα απτατἰπατπαπτ δα

τογειιιττιαπτ, δα δα Με ακααιιτα μι· τοττπα δα σωματα ασπι

ΡτΙία απ Ι'ιιααοτδ δατταἱπ Με δ Ι.οτιδταε απετα ποιιε δα ΓΕ

ναίδιια δα Νανατε , (ΞπΙΙΙαιιτπα δΙτα δα Ι)οτπιαπε αΙιαν:ιΙΙατ

δαα. δα τποπίαΙεπαιιτ Ια Κο), Ροιιτ Πι μτπα , δα Ιαε αοπ(αΙΙ

Ιατε διι Ιὶογ δ'Απ8Ιαταττα δαΙΤιιε δία Ροπτ Η μττΙα Ε: Γατα
δικ Ιαα Ιαττταε ροοτμτΙααε δα αααοτδέαε Ραπ: Β:ιΙΙΙΙαι· δα ΙΙ

ΙοιιΙ›ε Ια μαπα ΓααΙ δα ποΙΙταδΙτ 8αΙ€παιιτ Ια Ιὶογ δα Πω

αα Πιτ Ιαδίτ ειααοτδ δα ΒαΙΙανΙΙΙα πα ίπΙΤαπτ μΙΙΙέαε ατι Ια

(τα δα Ι.οπδταε ατι αΙιειπααΙΙατ δ'ΑπεΙατατι·α, οιι δ Τα Ιιοἰτε,

οιι δ Ιαπτε αοτπτπἰα δα δαριιται αΓρααΙειΙααιαπτ δ αα,Ιαε τατταε

δα Παπ:: , δα διιαΙιταοπαιια ,Γατα οτδαπέ , Ιπιαἰέ δα δαται·ιπΙπέ
Π μια· ·Ιαε α0ιπιπΙΙΙειΙταα, αοπΓαΙΙΙἱατε, δα ΓιιΙστοεπαι , αιιιἰ δέ

ριιτατι ίατοπτ οιιδΙτ Μ:: δα ΒαΙΙανΙΙΙα δαδαπα Ιαε τατιπαε δα

μι· Ια τοτπια δα τπαιπἱατα αοιππτἰε οπδΙτ :ιααοττ απ αΙιτιαππ

δα-ααε ττοἰεταιιε οιι δαίαιιτα Ια .ιιιαιιπ :ιναπδτει : Νοπε τα

ναιιδτοπε δα Ιτατοιιτπατοπε απ ρτορτα Ρατίοππα αττΙατα απ

ΙααΙια δα Ι.οπδταε ττοἱε ιτιοΙε ρτοιιαΙιαΙπ ειρτέε-απα ταΙ δαί

- ίδιοι: :ινατιδτ:ι Οπα αοπτταδἱτ :ιιιαιι.ιι, Ι”ατποπααε, 8:ιτπΙΙαιπαπτ α

πα τααιιιαίτα διιδΙτ τογ δΑππΙαταττα οιι δα Γαε πω”, δα

ΙΙΙαα οιι ιιΙΙΙαπτε πώ ΡΙ.πτ:ι ειιιδιτ τογ δ'Απ8Ιαταιτα οιι δ Γεε

'Ιιοἰτα



ετιετσι.ΑιισΜ. ε,

ΙισΙτε ίεΙσσ Ιε ίστσιε σε Ιε Ρεσε τισιιε σετσσιιττοστ εσ Ιισίτε- τ

Βε Γεω ΡεττΙτ σε Ιε ΡιιἰΙΤεσεε σιισιτ Κο), στι σε Ισε Ιισιτε

ιιιίτισεε ε Ι'εε_εοισΡΙΙΙΤεισεστ σε τσιιτεε Ιεε εΙισίεε εστσΡτιίεε

σιισιτ σεττεΙσ εεεοττ σε ΒεΙΙεγΙΙΙε δε έε Ιετττεε Πιτ τε σε

τεε. Ιτεσι Ιιιτσσε δε Ρτσισεττσσε εσσειπιε σεΙΤιιε ειπε ΙεισεΙε

σε σἰτσσε , σε ΡτσΡσίετσσε, εσ ιιι€εσιεστ στι Ιιστε στη σσί

σἰτε ίει:εσεεσε _, δεε. εἰεστ είτε τ:ιιτεε δ: Ρεσσεε τεστ (με

τισιιε ενσσε είτε εσ Ι·ισΙΙ:εττε ετι Ιε ΡιιιίΤεσεε δ: Ρετσε σε
σσΙΙτεσΙτ διτε δεσσεΙε Ιε τσγ σΙΑσΡΙετει·τε ε δε σιτε ιισιιε

σε ιιίετσσε σ'ειιττεε ειιεεΡτισσε εἱσε , δ: σετεσίε , εειιτεΙε ,.

τεσιεσε, σε εΙΙεδετΙοτ1 σε €ετσε, σε ίσι:εε, σε Ρσνσιτ εστι

ττε ειτειισεε σεε εΙεσίεε σεΙΤιεε σίττεε εἱσίι Ρετ τισιιε Ρωσσ

ίεε δ: ιιιτέεε, σε σσιιε εισετσσε Ρετ ΡτίνΙΙε8ε σε ετσΙιτ ΡτἱΙε

στι ε Ρτεσστε ι δε τιιιε τισσετι*εισΡεττετσσε, σε Ι'ετσσε εστι

Ρεττετ σΙΓΡεστεεισσ 1 σε ετιίοΙσεισσ σιι ΡεΡε , σε σ'ειιττε

ειιεΙεσσεισεε Πιτ σσίσττε Γετεσεεσε δε ΡτστσεΙΤεε εδτ σε τιετιιτ

σιίΡεσίεεΙσσ σιι εστσΙιιεΙσσ είτσιεστ ετσ εττεεε ) Ιεσιειε σε

Ιεε τιίετσσε , σε ίετσσει τιεσΙτσσετ σε σιισ:εττσσε εΙΙτε σΙτ,

σε ίεἰτ, ετι ιιι€ετιιεστ σε Ιιστε, ειιειισε εΙισίε εστιττεΙτε ε σσε

ΡτσισεΙΤεε δε ίετεσπεστ σενεστ σιε. Ετ ίείειτ εΙτσΙτ Ιε τοσ

ττείτε Ρετ τισιιε σιι Ρετ ειιττε σε σσΓττε εμέ , σσιιε νοιιΙσσε

εΙΙ:τε τετιιιε δε. τεΡιιτεε Ροιιτ Ρετσιτε, δ: εσσνεἱσειι σε ίσγ

ίεΙΙΙΙε εσ τσιιτε ΡΙεεεε,. δ: Ρετσενεστ τσιιε Γειεσειιτε δε Ρετ

Ισσσεε , δε ενσΙτ εσεσιτττιι τεΙ ΒΙεΕισε δ: σΙΙΙ`εσιε·, εσισσιε ΗΙε

σε ΙΙσγ Γεετέσσἱτ εσεσιιττἰτ εσ τεΙ εεε. Ετ Ροιιτ ΡΙιιε ετεσσε

ίειιττέ δεε. σε τοστ δεσ σσιιε ενσσε σεΙΙΙέ ωστε τσγ εσ Ιε

ισεἰσ σε σισσίεΙέσειιτ1εσειι Βια δισ. Ροιιτ Γοσ Ρετε. (Σε

σι: σε δεσ
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Δ ι. Ιδ εβ

εοπτειιτιοι

  

ΙΝ $ΤΚΠΜΕΝΤ ΠΕ Ι..Α ΜΑΝΙΕΚΕ

δε Ια δοΙιντατιεο δε ιιισιιίειετιειιτ δε ΑΒει·τγ δε

δ,ΑΙετιςστι, δε γ Ιστιτ ιτιοστΡστέοε Ιεε Ιετττεε

δε ΙΙαι:εοττ εσιιιτιιοιιτ Ι'οιι δοιτ Ρτοεοδοτ ·

οιι ίαιτ δε ΒεΙΙονιΙΙει-ι

Ν τιοπιιτιε Ι)οπιιιιι, δεε. Ευοιιιιισ Ρατ Ια εποε δε

Ι)ιοιι Κογ δ'ΑτιεΙετοττο , δειετιειιτ δ'ΙτΙατιδε, δε δ'Αιιιιι-.

ι:αιτιο. Α τοιιτ εειιΙιε ειιιι εεε Ιοτττοε νεττσιιτ δε σττσιιτ Πι

Ιιιτ. δανσιτ ίαιίοιιε διιε εστιιπιε Πιτ Ια διιεΠιστι διιι από

ειιττο τισιιε δικιο Ραπ, δε ιισΠτο ττεε εΙιιοτ δε ατιιέ Ποτε Ιο

Ιζογ δε Ετατιεο δ'αιιττε Ραττ, ἐι εαιιίε δο Ια τεττο δε ΒεΙΙο..

νιΙΙο εοτταιιι αεεσττ αιτ πιο δετταιτι οι ι Ι.σιιδι·εε ειιττε

ποε εοτιίειΙΙετιι Ροιιτ ποιο δε τιοΠτε ττεε οΙιιοτ δε απιέ

ιιοΡνειι .]οΙιαιι Ι)ι1ε δε Βεττγ δε δ'Αιινοτιιιιε . . . . . δε

Νονετε , (ΞιιιΙΙαιιιιιε Γει8ι·ιοιιτ δε Βστιιιαιιε εΙιοναΙΙιετ δε

εΙιατιεοΙιετ δε Ι)αΙΡΙιιιιέ ο δε 1αετιιιεε Ιε ΡειεΙιε δσγετι δε

Ρ:ιτιει εσιιίειΙΙετ διιάιτ ιισΠτε Ποτε, δε Ροιιτ Ιιιγ Πιτ Ια πια

ιιιοτο εστιιιιιοιιτ Ιαδιττε διιοΠιστι δενσιτ ΠιιαΙ:Ιετιιειιτ είπε

δετοττιιιτιέε. ΒιιιιιιεΙ αεεσττ Ια τοτιοιιτ έετιΠιιτ. Εδσιιατά

δεε. Α τοιιτ εειιΙιε διιι εεε Ρτείειιτετ Ιετττεε νεττστιτ Πιιιιτ.

(Σστιιτιιε Ρατιιιγ Ια Ραιιε ίαιτε οτιττο ποστ δε ιιοΠτε ττεε ειδε:

δε αττιό Ποιο ειδ οιι αΡτείειιτ ΠιιΤειιτ τοπικ δε ΙιαιΙΙιετ, δε·

ιδιοι δε δοΙιντετ ἐι τισιιε , ιι ποε Ιισιτε , Ια τεττε άε ΒεΙΙο

νιΙΙε δε Γεε αΡΡαττοιιαιιεεε οιι Ια πιατιιοτε οοιιτετιιιε οιι Ιαδιτε

Ραιιε , δε Πιτ το αιτ ειτε δεΙιατ δε δεσιιτειιε οιιττο τισιιε δε

τισΠτεδιτ Ποτε Πιτ Ια πιαιιιετε εσπιπιειιτ ιισΙιτοδιτ Ποτε ιο

ιισιιε δενσιτ ΙιαιΙΙετ δε Με· Νοιιε διίατιτ διιε ιισΠεεδιε

Ποτε τισιιε δενοιτ ΙιαιΙΙιετ δε δεΙιντει· Ιαδιττε τεττε αναιιτ Ιεε

τετι·ετι δε Ποιοι δε Ι:ετιιΡαττ, δε Βιιιιινει , δε Ια (Ξαττιαι:Ιιε

ΡαΙιιεΙ , δε ΡΙιιΠειιτε αιιττετ τεττοε δε Ιιειιιε εσττιπιε αΡΡαττε

ιιατιεε δεαΡΡοτιδαιιεε δε Ιαδιττε τοττε δε ΒοΙΙενιΙΙε ι ιισΠτε

διτ Ποτε διΠιτιτ α αδεττιιιιιιτ Ιο εοιιτταιτε, επι αΙΙανοιτ διιε

π.
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Ια:ΙΙ::α παπα υοιια αὶποἰ: αΙ`:έ ίοι1ΙΙΙίαιυιυαυ: ΙσαΙΙΙέα συ σί

ία::α α ΙσαΙΙΙΙαι· ίαΙου Ια ::αΙ::Ια :ΙαίΙΙιε υου·ιιυα, δ: :μια Με

:α:ταε ιΙαΙΙΙια υο:υυ1:ία: υ'αΙΙοἰαυ: ρα: αυρα::αιιαυααε , δ:

:Ιιι'αΙΙαα πα Ρο::οἰαυ: :υἱα :αΙΙαα αρΡατ:αυαυααα δ: :Ιαραιι

:Ιαυααε αστυ:υα υσιιε :ΙΙΙΙουα. Αυ:: οιια Ια:ΙΙ::α :ΙΙίαο::Ια

ίσΙ: :Ια:α::υΙυ:ία δ: ιυΙία ε: Ευ ; αααο::Ιέ αΙΙ αυ::α υσιιε δ:

υοΙΙ:α:ΙΙ: Ε:α:α αυ Ια :υαι·ιΙα:α· . (3'αΙΙ: αΙΤανσΙ: αιμα υοιΙα

Ρ:αυ:Ι:συε δ: αΙΙΙ:συε :Ιαιυ: ασι·υιυΙΙΙαΙ:αε δ: ιιυ Ρτσαιι:αιι: ,

δ: αιΙΙΙΙ υοΙΙ:α:ΙΙ:ί:α:α :Ιαιυ: ασ:υυιΙΙΤαΙ:αε δ:ιιυ ρ:σααι:αιατ:

Ιαί:1ιιαΙ:: ::ιια::α ασυπυΙΙΤαΙι·αε δ: Ρι·σαιιταυ:α αΙΤα:υΙ.›Ια:συ:

:Ια:Ιαυα· Ια Ιου: :Ια Ια δ. 1αΙ·ιαυ Βαρ:ΙΙΙ:α ρτσαΙιαΙυ ναυαυ: α::

Ια νΙΙΙα :Ια ΒαΙΙανΙΙΙα, δ: :ΙΙΙΙαα ία Ροιι::ου: ::αυίυοι·:α: αυ

αιι::α Πα:: σιι Παω: :μια ασυασ::ΙαΙ›Ιαιυαυ: Βου Ιαιι: ία:υΙ›Ια

` τα, :1ιιΙ ίαι·συ: Ιιιι·αα ασιυτυα :ΙαΙΙΙΙε αΙΙ αδ: ταααν:ου: Ια:

ίαΙα, α::ἰαΙαα, δ: ταΙίουα :μα Ι›αἰΙΙἰαα ΙαιΙτ ία:ου: :Ιαε ρι·οαιι~

τω:: :Ιαα Ρα::ἰαε απ:: Με :Ιαίίιιε :ΙΙ::αα. Ε: Ρσιι:τα υοί::α

Ρα::ἰα Ρι·ο:Ιιυ:α Ι: ι.. :αίυιοἰυ8α συ ΡΙιια,δ: :ο:ι:αε Ια:::αα, δ:

ΙυΙΙ:ιι:υαυα, δ: :υΙυιιτυαυε,:1ιια που: νσι:Ι:Ι:ουε; δ: Ι'αυοιιαΙΙα

ίαΙ:α δ: Ρα:ίαΙ:α :αυτ Π:: Ια Ρ:Ι:ιαΙΡαΙ αστυτυα ίιι: Ιαα :αΡ:σιι

αυαα, ία αιιαιιυα αυ γ α :αααναΒΙα8 : Ιαϊ:ΙΙ:α :μαπα αστυ:υΙί

ίαΙ:αε , συ :Ιαιι:: :Ι'αιιΙ›: Ρσια::ου: δ: :Ιανι·ου: ίαΙου Ια:ΙΙ:

:ταΙΙ::Ιέ :Ια Ια μυ: Ι'αυ:1ιιαΙΙα δ: ρι·σααα :ΙαίΙΙ.ιε :ΙΙ:α-Ιιι8Ιατ ,

ίαυ:αυαΙαι·, στ:Ιαυα:, :Ια:α:ιυΙυατ :Ιιι:ΙΙ: :ΙαΒα: ασυασ::ΙαΙ›Ια

πιαυ:: δ:αα :Ιιι'αυ ίαι·α Ρα: αιιΙ›: οιια::αε συ ::οΙε :Ι'αιιΙΙ: Ι::

ΒΙ:έ, ίαυ:αυ:ἰέ , συ :Ια:α:ιυΙυέ , ασυπυια.:ΙΙ: αΙΙ , που: :αυ

:Ι:συα, εα::Ια:ουα, δ: αουΙΡΙΙ:ουε ασ:υυΙα αΙ·ισία Ιιι8ἰέα δ:

ΙΡαίΙαα α:: ίσ:αα δ: αυθ:οτΙ:έ :Ια Ιιιεαυααυ: ίαυα ναυΙ: αυαου

πα αυ αιιαιιυα υιαυΙα:α : δ: αυνσΙα:συα αιι:ΙΙ: Ιου: δ: Ιἱαια

:Ια ΒαΙΙανΙΙΙα Ια: :Ιαι1:ζαου1υαΙΙΙΙιΙταα :Ια υσίΙ:α Ρα::Ια αΙΙαυα

δ: Ρ:σαι::αιιτε ίσιΙΙΙἱίαιυιυαυ: ίου:ΙααΙ; δ: ΙααιΙΙ:: αστυ:υΙΙίαΙ

ααα δ: ρ:οαιιι·αιπ :αυ:Ι:ουα δ: ία:ουα :αυΙ: αι::ΙΙ: Πα:: :Ια ΒαΙ

ΙανΙΙΙα συ αΙΙΙαυ:, δ::Ιαιτισιι:α:, ασιυιυα :ΙΙ: :Η , :Παω :α

:μια Ια:ΙΙ::α αυ:1υαΡ:α ίσΙ: ίαΙ:α δ: Ρα:ίαΙ:α, δ: Ιυί:Ιιιαα α αα

δικ ΙααιιΙΙ: αουιιυΙΙΤαΙ:αε αΙαυ: Ιιι€Ιό , σ::Ιαυα , δ: :Ια:α:ιυἰυέ

δυαοΙαυααυ: :Ιιι:ΙΙ: :Ιαυα: ,. οι.: :ιι:'ΙΙα αΙαυα αίαΙαΙ:αΙ δ: ΒαΙΙΙΙέ

Ρα:: αία:Ιρτ, δ: ίσιαΒε Κα:: ίααυΙΙ: α:: Ρ:σαιιι·αιι: :Ια υοΙΙ:ι:α

ρα::Ια :οικω Ια: ααιιίαε δ: :αἰίουε Ροιιι: 1αί:]ιιαΙαε αυΙ›: :ια

Ρία
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Ρσνσοι σΓιτσ σ'εσιστι. Ετ Ισίσιιε σσιοιιιΙΙΒιιτσε Ρετίστσοι δι

εσσσιιιΡΙΙτσιιι Ιεσιιισ σιισιισιισ , διιιισστσοι δι σσιστοιιιιστσιιι

ισιιι Ισσιι σσίσοτι δι σάκο , σιι σίιΙειτσιτσοι :οι Ρτσσιιτσιιτ

σσ οσΙ'ττσ Ρετιισ, σστιιιιισ σο, σΙτ σιι'ΙΙε οσ Ρσνσοι σίιτσ ε εσ

σστι σσσσοε Ισ ισιιι ιΙσ Ιε Νειινιιέ σσ Νσίιτσ $σΙΒιισιιτ

ΡτσσΙιεἱο νσοεοι : ειιιιιισΙ σεε σσ σιίσστε τισιιε σονσγστσιιε

ειιστι Ιἰσιι σσ ΒσΙΙσνΙΙΙσ σιι ειΙΙσιιτ, σσιτιτοσ σιι σΙΙτ, σσσστιεΙσ

ειν. ισιιι· σσ Μετε Ιστε ΡτσσΙιεἰιι σιιίιιιεοι Ρσιιτ ιισΙΙττσ Ρετιἰσ

ιτσιε σσ ιισε σσοίσΙΙΙστε , ίεΒσε , δι ίσιιΙοιίεοε, @τα σιι Ιε

ιιιειιιστσ ι:σττιτοσ σσίΤιιε , ΙσίσιισΙε ενσσ Ισε ιτσιε σσοίσΙΙΙιστε

σσ Ιε ΡετιΙσ σσ ιισίιτσ ίτστσ ειοΙΙ ιιιτσι ενσσ Ισε σιιειτσ σστιι

οιΙΙΓειτσε σσίΤιιε σιτε τσΡτσιιστσοι Ισ Ρτσσσι δι στιιιιισίτσ, δι

ισιιι ισ σοι ειιτε σίτσ οι Ρετενεοι σο ιιισίιτισ Ι'σίιιιι σιι'σΙΙσ

° ενσιι σίισ Ιεἱίίἱσ σσνειιι Ισε σιιειτσ σσιιιττιιΠειισε; δι Νεσ

τσοι δι σσιστοιιοστσοι ισιιι ΙσσΙι ·σσσει δι σσίσοτι : δι ισιιι

ισ σοι σο ίστε ισιιι δι σσιστοιιοσ Ρετ Ισίσιε σσοιτιιΙΙΤειτσε,

ισοίσΙΙΙΙστε σιι ίιιΙστοσιισσ , σιι σεε ουσ σώσε, σιι Ιε ΡΙιιε

στεοι Ρετιἰσ σ'ΙσσιιΙα, νειιΙστε δι ισοστε σσιιιιιισ σΙ·ισίσ ιο

σ ιζΞέσ δι ΡείΤέσ σιι ειιδιστΙισ δι σιι ίστσσ :Ισ ιιιιζστιισιιι τι δι

σσιστιοἱοστσοι δι ιιιεστσοι , σιι σιτσοι σ· σιι ΙιειΙΙστσοι σιι
Ισε ιιιεοἰστσ ιιιισ σιι σιι Ισιιτ σοισοτισιι ΙιοεΙ επ Ρτσσιιτσιιτ

σσ τισίιτσ Ρετιισ σσσσοε Ιε ίσίισ 5.]στιετι ΒεΡιἰΙισ στο ίστε

Γιο μΧ. δι ίσΡτι Εξι ίσ Ρετ Ισίσιε σιιειτσ σσττιοιιίί:ιιτσε , σιι

Ρετ Ισίσιε σσοίσΙΙΙΙστε δι ιστοτοιίίειτσε ίιισισειισι σιι Ιε ΡΙιιε

στειισσ Ρετιἰσ σ'ισσιιΙιι, Ρετ Ιε τιιεοΙστσ ι1ιισ σιι σιι , πω;

σιι ιιιισ Ιεσιιισ ισττσ σι ΒσΙΙσνΙΙΙσ οσ Ρστιείι Ρεε Ισε εΡΡει

ισιι:ιιισσε ουσ οσιιε τοεΙοισοστιε , δι σιισ οσίιτσσιτ ίτσισ οσιιε

σιιΙΙ ίσιιιΉίιιιιιιισοι ΙιεΙΙΙισ σιι σίΙΕστι ε ΒειΙΙΙστ Ιεσιιισ ισττσ

σι ΒσΙΙσνιΙΙσ 3 δι ίεἰι ίιιτ ισ ίσο σσύσιτ ε οσΙιτσσιι ίτστσ στι

σσιιισιιιτσἱι σιιἰιισ δι ΡειΠΙ;ιΙσ , δι ίσε Ιισιτε δι ίιισσσΠσιιι=ε

Ρετοιἰ ισ ουσ οσιιε δι οσε τισιτε εισοε δι ισοσοε ε ΡστΡσ

·ιιιιισ δι Ρετ Ι:ι ίστοισ σσ Ιε Ρεοι ίιιίσἰισ ιιιιεοσιισ ειιτσἱι

:σού σΙΙ:σ ΙιεἱΙΙΙσ δι σιι-στι ε σεΙΙΙΙστ. Ετ ίσ Ρετ Ισίσιε σσε

-ιτσ σσοιοιἰΠ-εἱτσε σιι ττσιε σ°ΙσσιιΙιι, σιι Ρετ Ισίσἰε σσοίσιΙ

ΙΙσ τε σσιιιιιιιιίεΙτσε ίιιΙιτσΒιισι σιι Ιε ΡΙιιε στεοτ Ρετιἱσ σ'ΙσσιιΙ3ι

σιι σεε σσΙΤιιε σιι σΙΙσἰι σΙιδι σσιστοιιοέ σιισ ιισίιτσ σιι ίτστσ

εισιιε σσιιίι ΙιειΙΙΙσι δι ὁ. οσε Ιισιτε Ισε ισιτσε δι Ιισιιιι σσΙΙΙιε
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ε[εΙαιτειε δε αυττεε τεττεε δε Ιιευιε εοιιιιιιε αΡΡαττετιατιεεε

δε δεΡετιδατιεεε δε Ια τεττε δε ΒεΙΙενιΙΙε , ουΙττε εε αυτ:

Ι:ιαιΙΙιέ ιιουε α , ου ο[[εττ αΙιαιΙΙιετ , ιιοΙΙτεδιτ [τετε Ιεε

ΙιαιΙιετα α τιουε , τιοε Ιιοιτε ου δεΡιιτετι δεδειιε Ιε ιουτ

δε Ρα[ειυεα εοιιιιτιυιιιατιε Γατι δε εταεε τιιιΙ εεε ι.ιενιιι.

ου αιιττεε τεττεε δε Ιιευιε α Ια ναΙυε [εΙοτι Ι'αδνια, ιδιαι

τταεε ου οτδειιαιιεε δετιιετιει Ιεε εοτιιτιιιΙΤαιτεε , εοιι[ειΙ

Ιετε του [υΙ:ιτοευει ου Ια ΡΙυε εταιιτ Ραττιε δ'ιεευΙιε , εοτιι

τ τω: διτ ε[Ι δεΙΤυε , α τετιιτ δε Ροδιδετ α ΡετΡετυιτέ δε Ρατ Ια

[οτττιε δε ττιατιιετε εμε τιουα τειιοτιε δε δεντοιιε τειιιτ Ιεε

αυττεε τεττεε, Ιιειιιε δε μια ειδ τιουε δετιιουττοιιτ Ρατ Ια

Ραιιε δεΙΤυε διττε. Ετ ε°ιΙ ανειιοιτ ειδε Ιε[διε διιαττε εοττι

τιιιΙΤαιτε; ου εοτι[ειΙΙιετε ου Ρτοευτευτε ου αυειιιιε δ'ευΙιε

αΙαδετιτ δε νιε α ττε[Ραδειιιειατ , ου ιιε νουΙΙιΙΙειιτ , ου τιε

. ΡευΙΤετιτ ναεΙυετ δε ειιτευδτε α Ιαδιττε.Βε[οιτι8ιιε, δε [ιιΒτο

ευετοιια αυττε ου αυττεε ετι Ιιευ δει: δε[αιΙΙατιε, εοιιιττιε

δει[υε,Ιε ΡΙυΙΙο[Ι εμε ιιουε Ρουττοτιε ισοιιτιετιιετιτ δε [αυτ

Ιταυδε ου ττιαΙ ειι€ιτι: δε ιεευΙιε [ετοτιε ναειυετ δε εοιιτιτιυεε

ευ Ια Ι:ε[οιιιετιε , εοιιιιτιε διτ , τουτ Ιεε αυττεε εοτιιτιιιιΤαι

τω, εοιι[ειΙΙιετε δε [υΙστοευει , ειυι Ρουτ Ιοτε [ετοιιτ Με

Ιιειι ,δεττιουττοιιτ ιΙΙεε [αιιε δεΡαττιτ ιυ[δυεε α Ια νειιυε δε

εεΙυν ειυι [υΙατο8υε2 [ετα Ρατ ιιοιιε ου εαε δεΙΙιιε διτ τ δε

ιυ[ειυεε δ Ι'αεεοττιΡΙιΠετιιειιτ δε τουτε Ια ιιε[οιιι€τιε, δε ιυ[

δικα αυ τεττιΡε δε Ρατ Ια τιιαιιιετε ειδε διτ εΙΙ δειιυε. Ετ [εε

τουτ Ιε[διε εοττιττιιΙΙαιτεε , εοτι[ειΙΙιετε δε [ιδιτοδιιεα ου εαε

δειδιε διτ, [ετετιιετιτ [ιιτ Ιεε [αιιιτεε εναιιτζιΙεε δε ιιοΙΙτε δει

ειιευτ ι (:'εΙΙ αΙΤανοιτ Ιεε είΙευε δ'ιιιιε Ραττιε δεναιιτ Ιεε

εΠευα δε Ι'αυττε Ραττιε , εμε ιιιετι Ιοναιιιιιετιτ δε διετιετιιετιτ,

[ααα [ανευτ, δουΙ:τε ου δεΡοττ δ'αυευιιεε δεε Ραττιεε, ειδα:

οιτοτιτ Ιεε τε[τιιοιτιεε , ιιιτεττο8ετοιιτ δε ειτατιιιτιετοτιτ , δε

[ετοιιτ Ιονατιιιτιειιτ ε[ετιΡτε Ιευτε δεΡοίιτιοιιε δε ιτιιιτυιιιετια,

δε αυττεε Ρτευνεε δε Ραττιε τεεεντοιιτ, δε Ρτοεεδετοτιτ,

ιυ8ετοιιτ δε δετετττιιτιετοτιτ , δε ιιιετττοιιτ α Ιιτι τουτε Ιαδιττε

Ιιε[οιιι8τιε δε τουτ Ιευτ Ρονοιτ δεδειια Ιεε τετττιεε δεΙΤυα

. ε[εΙαιτεια, δε Επι: .δεΡαττιτ δυ Ιιευ, [εΙοτι εε εμε Ρατ Ιεε Ραιιε, Ρ

Ρτοεει, δε ετιδυε[Ιε, Ιευτ [εττιΙ:Ιετα ειυ'ιΙ δοιτ είΙτε τα Ρατ

δτοιτ δε Ρατ.ται[οιι. Ετ [ετιιιιΙαιοΙειιιειιτ ιιιτετοιιτ Ιοτε Ιεε
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ε Ι.ιιιΙΙεεε

ΣΕΤ.

...ΠΙΩ

Ρτοειιτειιτε δεε Ρατιιεε ειδε Μαι Ιογαιιτιιειιτ δε Ειπε ιιιαΙιεε

δε ίτατιδε ειιΙιε ίετοτιτ Ιειιτ δενοιτ.·Τοιιτεε ΙεΓειιιεΙΙεε εΙιοΓεε

δείΙΙιε διττεε δε εΙιαειιτιε δ'ιεεΙΙεε πειτε Ρτοιιιεττοτιε Ραι·

ιιοίττε Ιογ δε Γετειιιετιτ τειιιτ, ειιτετιτιετ , δε αεεοττιΡΙιτ Ρατ

Ια ιιιαιιιετε ίιιιδιτε, ίαιιε Ρτονοδιιετ , αΡΡεΙΙετ, οιι τεεΙατιιειι

δε ΡειΡε , ειιιΡετειιτ , οιι αιιττε πιει: οιι Ρτιτιεε ειιιεΙεοτι

ειπε, ιτε νετιιτ, ιιε ίαιτε νειιιτειιεοι·ιττε επ αιιειιιιε :παιδε

τε. Ετι τείιιιοΙτιΒ δε εε τιοιιε ανοιιε ίαἱτ τιιετττε τιοΙττε

εταιιδ ίεεΙ ἔι εεε Ρτείετιτεε Ιετττεε. Ι)οτιτιέ ἔι Ι.οιιδτε Ιε

κκ. ιοιιτ δε 1ατινιετ Ι'αιι δε Ια Νατινιτέ δε Νοι)ττε δει

Βιιειιτ τιιιΙ εεε ι..Χ. Ι' ίεΙοιι Ιε ΙΙΙΙΙε δε εοιιτ δε Κοιιιττιε)δε

δε τιοΙΙτε τει8τιε Ιε 1εΧΧΙιε.

Νοιιε δε Ια τεειιιεΙτε δε τιοΓιτε δἰτ ίτετε , δε Με Ρουτ

εοιιτειιιΡΙαειοιι δε τιοίττε ττεε εΙιἱετ ιιεΡνειι δε εοιιίιτι

_]εΙιατι Με δε Κογ δε Ρτατιεε , Ι)ιιε δε Βεττγ δε δ'Αιι

νετ8ιιε , δε Ριεττε (Σοτιτε δ'ΑΙετιςοτι τιοε Ιιοίτα8εε , ε

εαιιΓε δε Ι'αεεοιιιΡΙΙΙΙετιιειιτ δε εετταιτιεε εΙιοΙεε εοιτιΡτιΓεε

ετι Ια Ραἱιε ίαιτε ειιττε τιοτιε δε τιοΙΙτεδιτ Έτετε δεΙΙΙιε διτ ,

ανοιπε αεεοτδέ δε αεεοτδοτιε, νοιιΙοτιε, δε τιοιιε ΡΙαἰίτ δικ

ιιοίδιε ΙιοΓτα8εε ε'ειι ΡιιιΠετιτ αΙΙετ δε δειτιοιιιτετ ειι Ρταιιεε

οιι αΙΙΙιειιτ οἰι ΙΙ Ιειιτ ΡΙαΙτα ειι Ι'είτατ δε εοτιδιειοιι ειδε

ειιΙιε Γο-ιιτ ατι ιοιιτ Ρτείειιτ ιιιίειιιεε αιιδἱτ τετττιε δε _Ραίτιιιεε

εοιιιιιιιιιιιατιτ δει ίετα Ραπ δε 8ταεε ιιιΙΙ εεε ι.ιε δε·Ιιιιἰτ.

Ετ οιι εαε ιι°ΙΙ ίετοΙτ διτ, ιιι ιό , δετετιιιιτιό οιι οτδειιό
η ε ε τ 3

Ρατ Ιεε εοιιιτιιιιΤαιτεε, εοτιίειΙΙιετε δε ίιιΙιτοΒιιει οιι Ια ΡΙιιε

εταιιτ ΡαττΙε δ°ιεειιΙιε Ρατ Ια ιιιαιιιετε εοτιτετιιιε είδἰτεε Ιετ

ττεε εγ δειΤειε ειιεοτΡοτέεε ειδε Ιαδιιτε τεττε δε ΒεΙΙενἱΙΙε

ιιε Ροτταίτ Ραε Ιεε αΡ-Ραττετιαιιεεε ειτε ιιοιιε ιιιαιτιτειιοτιε,

δε ειδε ιιοίττεδΙτ ίτετε Ιε ΙΙογ 1εΙιαιι εεε Ι)ιειι αΙει”οιΙΙε δε
δ τ

ιιοΓετε ττετε Ιε ΙΙογ δε Ι:ταιιεε ιιοι.ιε ειιΙΤειιτ (οιιιΉίατιιττιετιτ

Ι›αιΙΙἰέ οι: οδεττ ἐι ΒαιΙΙιετ Ιαδιττε τεττε δε ΒεΙΙενΙΙΙε , ε:

επ Πιτ εε Ιειιτ δενοιτ , οιι ειδε ιιοίττεδΙτ ίτετε ιιοιιε ειιτ

ωιιιιε δε δεΙΙντέ , οιι ἐι τιοε ΙιοΙτε δε εοιιιιτιτε δε δεΡιιτεατ

εΙΡεειαιιιιιειιτ ἐι εε τογαιιιτιετιτ , δε δε ίαιτ τσιπ εε ειτιι τε

.τοιτ οτδειιέ , Με , δε δετετιιιιιιέ Ρατ Ιεε εοτιιττιιΠαιτεε,

εσιιίεΙΙΙιετε δε ΓιιΙατοειιει , οιι Ρατ Ια 8τειιετιειιτ Ραττιε

δειιΙιε δεδαιιε Ιε τετ.ιιιε δε Ρατ Ια Εοτττιε δε ιιιατιιετε εσω
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_Ρ:Ιία: -έ: Ιαττ:α: :ΙαΙΤυ: αιιαο:Ροτέα: ατι αΙιααυιι δ:: :α:

_δαιΙ”υ: :ΙΙ: ε που: :ΙαίΙοτ: δαΙΙν:οιι:, δ: αΙαίοΙοτι: , δ::τυιτ

του: :Ια ΡΙαΙτι ιιοί:ΙΙ: ιιαΡναυ δ: αουίἰτι δα Βα::γ δ: δ'Α·

Ιαιιςοιι :Ια του: ΙιοΙ:α8α , δ: :Ια τουτα οΙΙΙΙεααίοιι δ: Γατα

 

υιαιι: , τοι:: , δ: Ρ:οτιιαΙΤα: :μα ω: τιστι: οιιτ α ααυία :Ιττ:ΙΙ:

ΙιοΙΙ:α8α : δ: ΡαταΙΙΙαιτιατιτ :ΙαίΙο:: :ιτιἰττοιι: , δ: :ΙαΙΙντο:τ:

ιιοΙΙ:α:ΙΙτ ::ατα Ια ΙΙογ :Ια Ι::ατι::α :Ια τουτα: αΙιοία: αουτ

Ιαί:τυαΙΙα: τιοΙδΙ: ιιαρνατι δ: αουίἰτι στι: τατιυ διαιτα:: ιιου:

ΙαδΙτ Ιτοίτααα. 5αυτ δ: ταία:νέ ιιοΙΙ:α δ:οἱτ δυατιτ αυτ:

αυτι:α: αΙιοία: ::οττιρ:Ιία: ατι Ια Ραυ: :ΙαΙΙΙι: :ΙΙττα. Ε: :Ή ανα

ιιοΙτ :μια Ια: Ια:τιτα: δαΠυ: αιιαοτρο:έα: :ια σου: αίτοἱατιτ

ΙιαΙΙΙΙέα:, δ: δαΙἱντέα: ατι ττοί::α αἱτέ :Ια Ι.οτι::Ι:α: :Ι ιιοί::α

αΙιαιιααΙία: :ιυΙ Ρστττ Ισ:: Γατα ΓουΙ:: Ια Β:ατιτ ΓααΙ :Ια τιοΙΙ:α

:ΙΙτ ί:ατα α Ια δυΙιιααἰτια δα Ια ίαΙΙ:α δα Ραί:1υα: αοιιιττιυ:ιΙαιιτ

Ρ:οαΙιαΙιι ανατυτ, οτι :μια ΙαδΙττα :1υαΙΙΙοτι :Ια ΒαΙΙανΙΙΙα ιια

ττιΙΙ: ΙΙιιαΒΙαιιιαιιτ :Ιατα::τιἱτιέα :Ια:Ιαιι: Ια τα:ιιρ: δ: Ρατ Ια τιτα

τιἰατα :ΙαΙΤυ: :Ηττα , ου :μια τιοΙΙ:α:ΙΙτ ::ατα τια :ιου: αυΓτ

ΙιαΙΙΙΙ:ΐ δ: δαΙἰν:έ , ου α. τιο: ΙιοΙ:: , ου αοττιιτιἰ: , δ: :Μου

ται αίρααΙαυτιιατιτ ε: αα :ογαυιτιατιτ δ: δα ίαἰτ, του: :α αυτί

ίατα ίαἰτ , ΙυεΙ:έ , οτ:Ιαιια , δ: δαταττιιἰιιέ Ρατ Ιαί:ΙΙ: αοιιιιτιἰΓ

ίαΙτα:, αοτιίαΙΙΙΙα:: ου ΙΙιΙατοΒιιαα, ου Ρατ Ια 8:αΙΒιιαυτ Ρα:

τἰα δ'αυΙι: δαδαιι: Ια: τα::τια: δ: ρα: Ια τοτιτια δ: ττια:ιΙατα

αοιτιΡ:ΙΙα: αί:ΙΙ:τα: Ιαττ:α: δαΠυ: αιιαοτροτέα:, τιο: ιιαρναυ

:Ια Βατ:γ δ: αουΙΙιι :Ι'ΑΙαιιςοιι ατι αΙιααυιι :Ια αα: ττοἰ: αει:

ία:οτιτ ταου: :Ια ναιιΙ: δ: :ατου:ιτα: 3 δ: :ανατιδτοτιτ ατι Ιαυ:

ΡτοΡτα: ρα:ίοτιιια: α::Ιατα: ατι Ια αΙτα :Ια Ι.οιι:Ιτα: :Ια:Ιαιι:

που: τιιοΙ: ρτοαΙιαίτι: αυτό: :τα :μα ταΙ αα: ου :Ια:Ι”αυτ ανατι

δτα,Ιατι: α:ταιι:Ιτα αυαιιτια Ι.αττιο:ιαα , εατιιΙΙΤα:τιατιτ , οτι τα

:τυαΙΙ:α δα που: ου δα πο: ΙιοΙ::- Ε: ΙΙΙαα ου αΙΙΙαυ:: ου

ΡΙτι: ιιου: ΡΙαΙ:α δαιτιου:οτιτ ατι ΙιοΙταεα ίαιι: :ΙαραττΙτ δ::

τιοΙΙ::α υἰΙΤατιαα ΙυΓ υα: α Ι'αααοττι ΙΙΙΙαιττατιτ :Ια τουτα: Ια:
Ί Ρ

αΙιοία: αοττιΡτΙΓα: άδυτα: Ιατττα: :ΙαΙΤυ: αιιαοτΡοτέα: , ΙΙ

αοιιιιιτια αααο:δέ, :ποδια δ: Ιυτέ τιστι: οτι: , δ: αοιιιρτΙ: αδ

ατι Ιαυτ: Ιατττα: ΓααΙΙόα: δα Ιαυτ ΓααυΙι: Ρα: :Ιανα:: τιστι: :Ια

τιτου:ατιτ ; δ:ατι ιιυΙ :Ια :α: ::οΙ: αα: α :ΙαΙΙΙαυτα δα ::α,τιο:

Ρ:αίαιιτα Ιατττα: ιια Ιαυ: Ρου:τοιιτ Ια Ρ:οίΙτατ ου ναΙοΙ: α

ιιοΙΙ:ταδΙτ :ατα Ια Ρ:ογ δα Ι::αιιαα , :τα ατιου: , :ια α τιο:
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δ”μ:
"ί

ΙιοΙτε ροττατ ΡτέιιιδΙαα οιι ιαπιμ ειναπΞτ· Ποτιπέ μτ τοῦ

ιιιοΙπ8πο.παα δα ποΙΙτα μαπα [ααΙ δ ποίΙτα μΙειἱαδα νιτα.

ιποπΙΙΙατ Ια ρτατπΙατ μια δα ΈαντΙατ Ραπ δα Ια. πιιτἱνἰτέ δα

ποδια δΙτα πιΙΙ ααα τινι. ίαΙοτιΙα αοιιτα δα ΙΙΙΙα δα αουτ:

δα Καποια , δα δα ποΙΙτα ταἰεπα Ια κ τ.. δια ΙΙαπατιιπι Ρατ

ΙΡΓιιιιι ΚαΒατπ δα αοιιΕΙΙιιιιι Β.ιιιι.ιεαιτε.

π'

-Ε
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ΗΙ$ΤΟΚΙΑ
ΑΚΠΗΙ ΕΡΙδ ΠΟΡΟΧΗΜΙ

ΚΟΤΟΜΑΟΕΝ$ΙΗΜ

Αυ(:ΤΟΚΕ ΑΝΟΝΪΜΟ ΩυΙ 5.€€:ΠΙ.0

ιιτιοΙεειτιιο ίετιΡΙΙτ.

· ' ο ΑΙ.Ι.ΠΕ Ρ:ονι:ιεΐιι: Πιο: :Ιεεετιιι$τοδιο ,οιι:ι·

2 τιιιιι οπο. “ται Ι.ιιειΙιιιιετιίιε :μια :Φακοί

ίεοιιτι:Ι:ι, ιτι :μια οί: ιιοΙιΙΙιε δ: τιιιιΡΙει εΙνΙτιο

·:1ιιιι: νοοπτιι-: Κ0τΙοιτιι1$ νεΙ Κο:οιτιοΒιιε,Γιι-·

ιζ Ρετ Ηιινἱιιιιι Βοιωτια τω: ο Ηιιιιιο εΙνἱοιτἰε

εεεΙείἱα Ιτι Ιιο:ιοτε Ιιοιιτιο ό: 8ΙοτἱοΙ.ἑτ Πει 8ο·

πιττιοΙε Γοιιιτιοι· ΙΠτ8ιττιε Μιιτἰε εΙὶ οοτιίοετο.:αι Ηπα: νοτο

οί: ττιο:τοροΙ.ἰε. δει: ετιιιιι ω Γι: εΙνΙ::ιεεε ορΙίσορειΙοε εοιι

ειπε: : ίεΙΙΙεο: ΡιιΙττι:ιιιι εΙνΙ:α:οιιι Β:ιιοαι:ατιπιι , Γεειιιιότιπι

εΜτ:ι:οιιι ΑΒιιιιιεπειτιιιιι·,. :οττἰιιιιι εΙνΙ:τι:οπι Εν.ιτΞιιοτιιιτι

:μια :ΙΙεΙ:ιιτ ΕΙιτοἰεο.ε , οιι:ιτ::ιτιι εινι:ο.:επι $αΙιιιιιιιι ., :μια

νοοειτιιι· Βιι€ιιιττι , ιιιιΙιι:ειιπ εἰνἰεειτοιιι Ιζ.οιιονιοτιιιιι, ίει:::ιιι·τ

εΙνι:τιτοττι (ζοτιίτιιιι:ιτιοι·ιιω.

Ιτι Ρταοττι:τι εΙ·ιτιτο:ο Κο:οιιτιο8οιιΠ οι::Ι:ι:ε8:ε8Ιιιε ΜΑ ι.

1.οκιιε ἱιι οτσΙΙιιο Ρτιιιιιιε. ΝοιιιιιιΙΙοε Ιιοτιιιιι Ροίἱτἰο νετ

Βοτιιιιι ρεττιι:Βιι:,.ιιοτι (Με ιιΙοτιοε· ΓΡοειιΙτιιιτεε , ιιιιοιιιιιιιι

εοτιιιιι νεΙΙε,.ίει-ΙΙεε:ΒοπἰΠῖττιιιττι ΝΙοκειι1Μ Ρτατιιοιιιιιιτι:οτ

€Ινἱτετἱε ιιιι:ἱΙΙΙτειιι εκτΙ:ΙΠο , ιιιιΙΙ:ι:οτιιιε Με τοριιΒιιτι: , Η

επροΙΙ:ιο:ιε οικιτιτιιΙιιτιιειιτιιοιειε ίιιο:ΙΙΙ τιιΙειιιιιιτι Α::οιιιΙ:ιτι:

τει:ιιτ παπι εΙετἰεἰ ι1ι.10.ιιι· ιιιοιιιιεΙιι πο εττετι:,οιιιιΙι:ετ (ετί

Επιιτιο ΡετΙ-Ρἰεειτἰικ Ιτιάα8τιιιτεε , ιι:τιιιιιιιιιε· ιιοΠε Ιι:ιιιάι

ἰιιεοιινοιιἰοιι:οτ Πειτε ιΙἱΙιιὰΙεοιιι: : Βοοοιι:ετ Ιτι:1ιιαιτι ,

  

ο ἰοςιιἰιιιιε, @οι Με.ΙΙοιιιιιιτ Ξιι ίε:Ιε Β0Ε001α8εΠΠ τιιΞΙΓε Επι· ·

δε:



. τ'
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αιιυττι'αιιοτιιτιτ. ΙδιττΙΙυε ττιιτιι οιιιτι Ριετττττ° δυατιτιιιιι ατι ατ

οιιιοΡιίοοΡατυε υιυττιιτυδτυιτι τ οοο ταττιττι ττιαΙο Ρτατιιιοατιτ

δυι ιιοατυτιι Νιεττττω οιυίτιοττι ιτειιε ατοιιιτΡιίοοΡυττι ιυιιΤο

Ρτιιτιυττι οοιιιΡτοΙ:ατιτΕ δτιιΡΡο ιατιι που Ραυοιε ττοτ ιτιατιιιο

ιτατυττι οΙΤο ιιυτιο Καυτο ὰ Βοατο ΡαΡα ()Ιτιιιοτιτο Κοτο

τιιαδοτιιιυτιι υτΙιιε ατιτιιιιτοττι οττιιτιατιιττι τοττο , ιιοτιειυττι Νεο

ΡαιτοταΙι οτιιυΓΡιατ·τι οι:τιο:τια:. Νοο οιΙ: ίτινοΙυτιι , ίοεΙ ήτ

τιιτιιτι δε τατυττι, Ρτο υτ Γυα τοιιαττιτ Ρατιιο , ουττι ι:οατο ίο

οιατττττι Ι)ιοτιγιιο ΡοττιιιΠιοτιο (:Ιοτιιοτιτιε μμε Ιιυτιο τυπι

τιοττι αει οταε (ιαΙΙιοαε οοτιτιτιοοτιειιιΤο , δε Ρτιυίδυατιι ατι

ίυατιι δυαττι Κοιτια: , αουτ τιιιτιιιιυε, αοοοΡοτατ , Γοτιοττι ΡοιΤοτ

Ροτνοτιττο, τιιαττγττυιτι ττυτιοατο ταΡττο, τατιιοτι νιοιτιιτιε οτι:

οα ιιιιοε ΝοττΙιτυατιιιιοοε ουτιι 0ιιιτιτιο δε δουνιουΙο Ροτ

τυΙιιιο. @τισ τι ιιτ ειο υττοδτιο , (τει αΙιο δε αΙιο τιιοτιο,

νοτα Ρτα:οΙιοατιοτιο ΡτατεΙιοοττιτ Ρτιτιιυττι ατΝτΒατε-δττωεω

ίτουτιεΙυττι οτιιιιιατιοττοτυ: δε: ΜαΙΙοτιο ίοουτιειυιιι Ιοοι ιττΙτα

Ι:ιτατιοτιοτυ , υτ Πο τιιοαττιτ-: Νιδαιιυε ιυιτ- Ιιεοτοτττατέττιιιε

υτΙειε ατιτιιττε Ρτιιιιυε οι:τιιιιατυε. Ατ ΜαΙΙοτιυε τα Ρτιιτιυε
ιτι τω: Ιοοατυε. ι °

διο ιε του νοτίτιε Ροτοτιτ οοτιιιιτοτο νοτίυε

Ε:ττιτιτ οδτοδιυε ΜαΙΙοιιυε ιτι οτοΙιτιο Ρτιιιιυε , Ι

Μοτιιιυε οτιιατυε, οΙατα δυοδυο ιιιτΡο οτοατυε,

Ειιιτττιτ νοτιιιε , ΡτατιυΙΙιτ δε αιίτιΙ:υε αΙττιιε ,

ΒαΡιιΙιε ιτι ουιι€τιε ι οΙτττιοτιε, δε Ιατδυε οδοτιιε ,

Ρ Μττιτιιιυε ιτιιιτιιιοε ευται:ατ τΙοδτιιατο ίαοτο,

Πιοττιοιιο ντιτατοε ΡυτδαΙ:ατ τιυττιιτιο ίαοτο ,

Ροτνι8ιΙ ιτι ΡοΡυΙο Ραιτοτ Ριτιε αο ΓΡτουΙατοτ

Ρτο τω οοττιιιιιιιιε τιιυτιιττι (ο οοιιτιιΙιτ Ιιοίτι, ο

(:οιιιΡατιοιιε εδώ, τοΙΙιιοε οοτιίοΙιειανιτ,

Μαδιαβατ Ι)οιιιιτιο το ιοττιΡοτ ιαοτα Ιιτατιτιο,

ΡοτΡοτυατιι Ραοττιι ιιοΡοιοοτιε ατδυο ΓαΙυτοιιι,

Πι οατοε ιταττοε ιοτναι:ατ εΙυΙτιτοτ Ιιοίττε,

Ηιο ΙιτιτιιιΙιε, ίοΙ:τιυε, τιοοτιοτι δε τοπιο ΡυτΙιουετ _
$οτειιΙ:υε ιττιττιυτιιε ιιιττυτυττι ΙατιιΡαιιο τω. τ "

' αυτι ιτι οτιττττο Χ. ΩαΙοτιειαε Νονοττιιιτιε.

[ Βτατο νοτο ΜαΙΙοτιο Ανιοτ.ιιιυε ιυοοτιιιτ , δυι' Με

Ιστατο Ραμ $ιΙντιιτο δε (:οτιίιατιτιτιο ιιιιΡοτατοττ Ρτατιατατιι

το:τιτ τοοΙοίιατιι. Ιε νοτο Ρτυειοτιε δε ιιτοτιτιυε μίιοτ ιιιιτ ιτι



ΑΙΙ(ΣΗΙΕΡΙ5(ΙΟΡΟΧΗΜ ΚΟΤΟΜΑΟ: σ::

:ιορι1Ιο, :ιιιἰ Ιιι ΑτσΙατσιιΠ σοτιςΙΙΙο ΡτΙτιιο , :ιιιο:Ι σο:Ισπι

:σιιιΡοτσ ,οιιο Νἱσοσιια ίγιιο:Ιιιε ΙιαΙ::Ιτα σΙΙ,σοτιστσεατιιιιι Ισ

::αιιοιιΙΙοιιε ἱιινσιιΙτιιτ, απο Ματστιιο(]οΙοι:ιΙσιιΠ σΡΙΙ:οΡο

ἐιιτστίιιιτι ΙΙιιΙτιιαιτι:ιιισ ΙΙΙ:: Βσα:ιιε Ροιι:ἰίσιι Ιιι€σιιΙο μια:

Με, ιτιοτΙΒιιε ΙιτΠ:ιιιΙε, ΓιιΒ:ΙΙ:οτιιιιι ΙΙΒΙ ΓαΙιιτΙ ΡτονΙ:Ιιιει δ

Ηιιἰσ ΓιισσσΙΙἱτ δεν σαιτ: ,ι δσνστο Ευ: “τι” , ΕιιΓσΒΙο

Μιιιισιι°ι.:ιισιιε , ΜατσσΙΙΙιιο Ριε·τι:ιιε ,ι Ι)σ:το νι::ι·ιιι

σ:ιι1ε: ΙΙιιΙτ νστο Μ: Ιιι τσ€αΙΙ σιιτΙα τιιι:τΙτιιε σιιιιι Ιισατο

ΙιιιιοσσιιτΙο Ραρα, ιιτ Ιιι σιιιΓ στη Ραμ:: .σρΙΙ:οΙα :Ισ σαΙΙΙ-_αφΠ_

σα:: σοτιίστέιαι·ι:Ια , δ: αΙΙΙε ἰτι ιτιιτιε σΙιτιΙΙΙαιιω τσΙΙΒΙοιιίε

σΙ:Ισιιι νΙδ:τΙ::Ιο ιιιἱΙΤα ἱιινσιιἰτιιι:. ΑΙ: σιιΙττι Ιιιτστ σωστα: π.

Ρτα::στσα Έτσ:ιιισιιτστ :ιιιΙ:Ιαιιι σι: ΙΙται:τΙΒιιε ιιοΡ:ι·Ιε σιιτΞαΙσε 3,

π! :ιιιΙΒιιΙΙΙΒστ ΡιιΙιΙΙ:Ιε ίιιιιδτΙοιιιΒιιε οσσιιΡα:οε σΙστἱσοε ία- Ι»

σστσ σοιιτσιι:Ιιιιιτ σφι-ισα:: Ροιτσα ιιιαΙοτττΙΙΙΙτΙα σπιτι :Ισ τσνο- 3,

::ατι:ΙΙε σΙε αΙΙ:ΙιιΙ:Ι αδ Ιιιιτιστατοτσ ρτασΙΡΙ:ιιτ , :1ιιαιιι ἔτατΙα ”

ιιαΓσΙτιιι·. $ἰτ :σιτε ΙτισιισιιιΡΙιιιιι ίοΙΙΙ::Ιτιι:Ιο δ:°:τΙΙΙΙτΙα 3,

ίι·α:τιιιιι :ιιιατιι ω: ΡσττιιΙΙι·ιιιιε ΙιτιΡστατοτσ ρτσίστιτσ , σιιιιι ”

στο ΙΡίἰε ρτΙιιε το8ατσιτιιιε : :ιιιο:Ι ΙΡίσ ιιοΙιΙίσιιιιι ΡοΙΙτιιε

σοειιονΙΙΙ:Ι. _(2ΒΙΙιιιε πο:: ίοΙιιιιι ἰιιίστἱοτσε σΙστΙ::Ι σι: σιιτΙα-Ή_

ΙΙΙιιιε,νστιιιιι σ:Ιαιιι ἰιι Γα:στ:Ιστἰιιιιι :οιιΙΙΙ:ιι:ΙΙιι€στιε ιιιοΙσΙΙΙΞΪ

τι: τσ:Ι:Ιστσιιτιιτ ι::ιιιω- Επι:: σιιἰιιι ραΓτοτ 8ΙοτΙοίΙΙΙΙιιιιιε Ιιι

Ρστίσ:ιιισιι:ΙΙε ΡοτιιιΙΙ στΙιτιΙτιΙΒιιε τΙ€ἰὸιιε,.νΙ:Ιιιατιιτιιδ:οτΡΙια
ι·ιοτιιιτι τω:: ιιιΙ:ΠΙΙιιιιιε ,. ιιιΙΙΙστΙσοτε ΡαιιτιστΙΙιιιε , σιιιι:ί:Ιε

σοτιιρατΙσιιε ΙιιΙΙτιιιΙε δ: :ΙοΙσιιτΙΒιιε. Δ .

(3ιιΙ ΓιισσσιΙΙτ ΙΝι:οσεΝτιι1ε-, Ιιιιιο:στιτΙο Γαιι:ίιιιε Εν ο:

ιδι1ε ,·ΙΞνο:Ιο 8-ι:.ν:ει·ει: , 5ΙΙνσΠιο ΜΑι.εοιει1ε ,. ΜαΙ

Ειιιιοθειιτιωιι:ιιε , θσττιιαιιο ειιεεσεκτιι1ε,(:τσΙ:σιιτΙο

νστο Βσα:ιιε θιι;ιιιιιιιιιιε ίτατσι· Ιισατἱ Μ:::Ια::ΙΙ, :ιιιοτιιιτι

νΙτατιι ιιιαδιιΙΙΙ:ο· ΙΙ:ΙΙο Ιισατιιε Ροττιιιιατιιε- ίστΙΙ:Ιτ. Οι:: στιΙιτι

:ΙΙσ ιιατΙ ίιιστιιτιτ , ιιιια στἱαττι :ΙΙσ οτ:ΙΙιιατΙ,ιιιια :ιιιοιιιισ :ΙΙσ
ττιΙ8τανστιιιιτ α:Ι (ΙΙιτΙΙΙιιττι. ° δ

° ΟΙΙ:Ια::Ιο ΓιισσσΙΙΙτ Ι:ισατιιε Ρι.Αινιιιε , σώσε ροιιτΙΙΙσατιιε

τσιιιΡοι·σ σοιιίΙτιι:ΕΙ:α σΙτ σ:::ΙσίΙα ἰιι Ιιοιιοτσ ΒσατΙ ΡσττΙ

3δ

`.ΒΡοί:οΙΙ -Ιιι ίιιΙιιιτΙιἱο ιιτΙιΙε ΙΚοτοττια8σιιίΙε ,ο αιιιιο ΡτΙιτιο

Ι.οτΙιατΙΙ τσ€Ιε -Ι:τατισοτιιιιι ιιοΒΙΙΙ:στ :ι::ΙΙΙΙ:ατα , ἱιι :μια σοτ

Ριιε Ισσατἰ Ασσου:: ::::σιιω: ΠΠ ΙσριιΙτιιται :τα:ΙΙτιιιιι ΜΙ.

Ηἰσνστο ΒσατιιεΡΙανἱιιε αιιιιο :ιιιΙιι€στιτσΠιιιο Ι)οι:ιΙιιΙσπ

Ιτισ_ατιιατἰοι·ιΙε,·ιιιιιΙτἰε νΙτττιτΙΙιιιε Ρτε::ΙΙτιιε :Ιὶνἰιιἱ-αιιιοτΙε θα:
· Ι Ο ι; α: Ι
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Βτεοιιε εισσιιίιιε , σεΡίιΙιε ΡειιΡστιΒιιε, τσισιοε8σοίσιο Με:

σσσΙσΙιειιι.

Ηιιιι: ίιισσσΠιι Ριι.σ·τε ιι·τιι·τιιε νιτ ιιιε8οιι ίετιέιιιειιε , δι

σιιιοιιιιιε ιοιιιιιιε σσισίιιε. Ηισ νστσ ίιιιι ισοιΡστσ στο»

τισι τσΒιε ιιΙιι £ωιιοοι , σοι νιτ ιιιτιιιεσ στιισσΙιιειιε απο

Έτσσσειιιισσ ιιιιΡιε ιιιιστσ ίσε ιοεσιιιι σστιιτε Ρσοιιιισσιιι

σσισ σιιετίιι. (:ειιιίε νστσ σσιι οιΙιιΙ εΙιιισ ω, ιιιιι ιιιιιε

ίτειτσοι ίιιιιοι $ιεσιιστιιιιιι τσεσττι , σοι ίτειισσ (:ΕιιΙΡστισι

σσσιίιιε ίοιι,τοιιΙιιιιιι σιΙσιιστε ιδισειιισστο σιΙσδιισοσιιι (Πισ

σσΙιστισ ίσιο σιιιε δι τοειτι τιιοσσιιιΙσι ίστνεΙιει. Ηεσ σσ

σειιίε ιτειιιε ΕΙιιΙΡστισιιε οι» σεΙιιιοοιεττι ιτιιΡσίιιιι, ίσιΙισστ

ιιιισσ τιιεΒοετο Ρετισιο ιΙισίειιτι ίιεττιε σιι δι€σΙιστιι εΡιισ ίσ

ι·σσσοσιτειιι ιιεΙσιιστει, σιιετιι Ρσίισιιειτο (ΠιιΙσσΒστιιιε οσΡσε

σιιιε Πισω σσοιτε σιιτο ιιιιστει, σι τσσσισστει. Ισσσ ιο ιετι

ιιιιιι Ρτσίσιιιιιιιιιε σιι: απο, ιιιισσ σιιττι «σε σΡιίσσΡειιι σάο

τιιιιιιτι σιιΡιιΙιι , δι ιο ιιιιεοσειτι ιοίιιΙετο οι Οσοίιετιιιοσοίι

ΡεΒο ιο ιιιετι ίιιεοι σιιίιιΙενιι, δι ιο Ισσσ σιιιε Μει.ιιοττιιιι

ετσΙιισιεσσοιιιιι σΡιίσσΡιιιιι στσιτιετι ισιιι. Μσσιιε σιιΡο11ιο

οιε ιεΙιε ίιιιι. Κσιι ισοσιΙιιιτιι σΡιίσσΡσε ίιισε σσονσσετσ

ίσσιι : σοι νιτ τοε8οει ειιδιστιιειιε δι ΡτσΒιιειιε Οι Εοοιιιιιε

. ετσιιισΡιίσσΡιιε Τιιιστισιιίε ιοιστίιιιι. Ηισ νστσ τισσ ι:εΙΙισσε

οιεσιιιοειισοι σσε σΡιίσσΡιιε σσσσΡιιιε σιι , οσσ ιοιτιιισι σσίιι·

ιιιιισοι είίσοίιιιιι ΡταΙιιιιι. Και νστσ ιιιιΡιε σεΙΙισιιεισ σοι

Βιιίσειιι σΡιίσσΡιε ιιιεοσενιι σι , σιισσ Η οπο: σει σιιισσστει

ο σστισιΙισ τσσσΒοσίσστσι , δι ιιισσ σσιετο τσ8σ ΡτσΙιτειιιε

ίσ τσιιιιι ΡτσσΙετοετσι , στοοιιισ σι σιιοιιιστσι. στο Ιιστιειιι

ιτιιΡιστιιιιι σσσΡιίσσΡστιιττι σσσσΡτιιε , ίτειισιιΙστιιιε τσειε ποιο

σειιε εσιιιιισνιι.° Τιιοσ Κσιι σΙειιιιεισ σσσΡιι : ΑιισιΙιιε σιιιιι

στιτιιιοσ σσιινιδιιιιιι : τιιιοσ ίιιΡστ σα: σσττειιι ίσοισοιιειιι

σσιιιιιισ : δι ιιε σσΡσίιιστιιοι απο, δι ιο Ρτείειιιιο σιιίιΙιιιιιι

τσκ τσιτιισστσ οπο. Μστιιισ νστσ τσεσ , στοοιιιτο Ρτιτιιε

ιιιιιι δι σσσΡιίσσΡστιιτο €σοσιΙιο δι ιιισισισ , ιισΙσοισ Ι:ισσσε

Βιιοσσ τσ8ιτιε εισ ΡτσΡτιεττι σεσΙσίιετο σιι: τσνσσειιιει δι σσ

Ρσιιισ ΜσΙετιιισ ιο ΡισΡτιειο ίσσστιι ιοιΙιτσιιισειιιε. ΜσΙειι

ιιιιε νστσ ιο ίειοιΙιετιιεισ Ρτσσσειιιισιε ιιΠΡιιιιιω τσΒιοει

Ρσττοεοίιι. @οι Βσεισ Ρτιιισιιιεισ ίστοΡστ ιοιοιισειε δι ιο

ιισιειε σιι ιο κοιταω , ιιι Ρτσιισ ιιιιστιιοισεοι ιοσοτσε ισιιι

Ροσίεισ ΜσΙειιιισ σστιιιοιΡστσι, ιτε ιιιιισιιι Ιισειιιε Εισφ
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:Με ΤιιτοκιτιιΠε Ια ίετιρτίε ω τιειττ:ιτ , πάτε Ειιι€τετ Μάτια:

ι ἱτι Ιοεο ΡοιιτἰΙὶεΔἰ, ιιτ›ἱ Ηπα τοιιίιιενετατ 8Ιο.άιΞε ειιιτι μετ

ειιττ:ττ:τιτ δε Κα ιιιτοτθεσττ:τιτ : ‹1ιιἱ τιιοκ ιιτ νυ.Ιτιττα [σούτ ο.ά

σ.Ιτειτο ειιειιττἰτ, δι Μιά σ.τιιΡΙοιτετιιε νιατιτο Ποττιιιιιεί (Βοτ

Ροτιε δε ΒατιΒιιἰιιἰε Γι: τιιιιτιἰτιιε , ειιιὶτιιαπι Πεο κάτω

(:οττιιιε νττο ειπε σπιτια ΡτΞτιεΙΙιτε Ριιττιετ απο τιιτιειιο

τ φωτ ό: Ιτιπιειιτει.ήοιιτ άι: τιιιιτί μίτοτΞε Ρ2ττ0£ἱιιἱἱ τιτίοΙτι

τἰοτιο τοιιόοΙοτιτσε, ΓετιιιΙτιιτα ΙιοτιοτἰΒω: ττειάΞάτωτιτ. Ροϊ

ττ:τι νττο Μει.ΑΝτιι1ε τιιιἰ τειιιΡοτε τω τ:ιτίιιΙειτιιε «φάσμ

τιιττι ιιίιιτΡειντττιτ , τοιιΒ1ιο δε !τι8ττιἰο Ρτείειτα τ68ιιια ἔτι το.

ότιιι ίττόο :Π τείτιτατιιε. ·

Ηιιἰτ: Γιιεα:ΙΙιτ- μπω Ηι ι.οιιι.ι=ιιε , νἱτ Ρτιιάστιε 6τ Εισ

ιιτίτιιε; ΗἱΙἀιιΙΪο Ματσε Κοιι Μπιτ , ιιοΒίΠε οπο) ά νιττιιτο

Ρτει:εΙ:ιτιιε; Βεπτο Κοιτι:ιτιο 5.ιιιι&ι.ιε Α11οοεκι15 , εΙειτἰε τισ.

τ:ιΙΗιιιε οττιιε , δ: νίττιιτιιιιι πιει8τιιτιιάιτιε εκεεΙίω ; Βτ::ιτο

,Αιιτιοετιο ίικαττΠτ ἱτιειγτιι8 ΑΝ:ΒΕι°τι1ε , νειιττειΒΞΙιε Ειτε

ΙΜ ό: Γτιτιέτἱε ορττιΒιιε 8Ιοτἰοίιιε. Ηοτιιττι νετο ττιιιπι 2.0

Μιά (ΞΠάο.ττΠ ιιιεττιοτἱειπι το.ιιτιιιιι τετΙΒιιιιιι56 τρια σπιτικο

8τίττι ἑι ΡτοἱιατἱΙῖῖτιιΞε νἰτἱε ΙιιτιιΙττιτττ τιμά ιιοε εοτιίττΙρτο.

1ιαΙιτιιτιιτ. ΑιιίΒττττι Γιισ:α:Πιτ ντιιττο.Βι1Ξε (Σκι τ· Ρο , (ΜΡ

ροτιἰ Κω” ι..ιικοιιε νἰτ νοτιτταΒΞΙιε δ: Ιιοιιείτιιε, ΒιιτιιΙ:ιτιόο

5ειιι&ιιε Ηιιτιο , ηιιἰ ναιτττιΒΙΙΞε τότε δε τιιιι€τικ Ειοτιτ:Π:ειτΕ;

ξιιἰτ, ιιτ νἰτει ειπε τοΓτειτιιτ τ Ηιιεοιιἰ ΚΑτιιεκτιιε νἱι· τιτα

ὸειιε δ: ίττετιιιιιε 5 ΚατΒεττο οιιικο. Ηἰ‹: ιιτιιιιτιιιτ νἰτ

ιικιειια ιιοΙιΙΙἱτειτἰε 8τ ΡτοΒἰτειτἱ; εκτἰτἰτ , ΡοριιΙατιιτιικ ΠΜ

ετεὸἰτιιτιι τειιιι Βοτιοτιιτιι ορατιιιιι τιττπιΡΙἱε, φαω Ρτωιω

τἰοτιἱΒιιε σρτἱπιο ειιΒττιι:ινιτ , τετ:ΙτΠειτιιτιιιτ ΜΜΜ τπτ ετ

τιἰττιτἰε Μειτἱα: , στήσει Με ΡτεεΓτάετ:ιτ , ΡτοΡτἰἰε [Μάικ π

ρΙιιτἰΒιιε ΒετιτίὶτἱΞε :ιιιετιιοτιτεινίτ. Ροτιτ.ιιιο.ε οτι:ιιιι ώρα Πτι

νιιιιτι Ιτοτιο.τιι ίιτο.ε, αυτι οπιιιιΒιιε ίὶιἱε τιΡρτιιτἰἱτἰἰε ότόιτ.

ΟτΞτιιοτιι ίιια:τίδτ Κ.ιικι=ιτειιιιε νιτ ιιοΒιΙὶ ρτοεοιιἰε οτ

τιιε , δε Ιιττετατιιτιι ίτιιάιιε ἰιιιΒιιτιιε , τμ τττΙτίὶετι·ι ετορτἱἰε

Βττιτίἰτἰὶε τιιιετιιετιτεινἰτ. . ΠαΠτ ειιΞπι εἰ ἱτι ττττἰτοτἰο ν;»

αιΠιτιο νιΠατιι τισ:: ὸἰεἰτιιτ οτειιιιιΠειειιττι , δ: τΙιιειιιΡΙιιτἰιιιπ

βοτιείὶεἰα οι ιιοΒὶΙὶΒιι5 Με πι! οτιιιε Για τ:ττΙ:Πα ο.άι1ιώ

[ἱνἰτ. ·

Κώτιίττόο ίιιτετΠῖτ Μετα τιιεπιοτἱε: Κι:Μιοιιιε. Ηἰο

τω: ΒΒιιε φωτ , ειιιι πιιιιοτ τΙοτιιιιε τε8ἰετ 2ΡΡΩΠ2ΕΙ18 είι:,
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ίτατετ (:ατΙοττιαειιΙ ,· ειιἰ τεΙἱιΕτα Ραττε τεειιι ειιαιτι Ιωδαε.

Βατ, ιιι πιοτιτε δοτεΡτε ιιιοιιαεΙιττε εδειίτιιε είε , ιιΒι εεεΙε:

ιιαιιι ιτι Ιιοτιοτε δ. διΙνείΙ:τι εοτιίττιιιειτ τι ὰ ἱτιδε αδ ιτιοτιαιϊε

τιιιττι δ. Βετιεδιότι Ιτι ιτιοιατε (:αίΙιτιο ττατιιὶἰτ. Ριιιτ ετιαιιι

άδειιι ιεεωι8ιω ίτατετ ΡΙΡιιιι , ειιετιι δτεΡΙιαιιιιε ΡαΡα τεΒειτι

εοτιίεετανιτε Ηἱε νετο ΡΙΡιιιιιε ΡτεειΙαιιε ΕατΙοτιια8τιι διδ

.ιιαεΙιΙ ίταετιε ίιιι ιιιατιδανιτ ΙΏειιιιΒιο ΡτατἙατο ατεΙιἱεΡἰΓεοΡσ,

ι.ιτ αδ Ιοειιττι ειιἰ διεἱτιιτ· Ι:Ιοτιαειιε Ρετεετετ , δε εετΡιιε

δ. Βειιεειε·τι , ειιι δή τεειιιείεεΙαατ Ιεεατιε (:ατΙοττια8τιι

τεδδετετι .ε Ειιιιιειιε_αδ Ιοειιιιι νετιιτετ , δε αΒΒατεττι ειιἰ

τιιτιε τειιιΡοτιε τιιοτιαίτετιιιτιι τεεεΙ:ατ, δε Μιειαο διεεΙαατιιτ,

νοεατετ, τεειε εδἰδτα εδΙΙΤετειιε , ειιιιι ΙειέατΙε ()ατΙοτιιαετιί

εεεΙείιαττι ΙτιετεΙΤιιε ει. (3ιιιιιειιε ίεΡιιΙετιιττι Βεατι δει αει

ΡτοΡιτιειιαΙΤετιε, τεΡειιτἰιια εεεειτατε ττιιιΙτατι τω. Ρτοιιιδε

ι:εττοτε ναΙἱδο εοιιειιΠὶ , αιιτε Ρταείατιιιτι αΙιΙιατεττι, δαπά

ειιε Ιοει ΙΙΙἱιιε ίοΙοτειιιιε Ρτοδεττιιιιιτιιτ, τιιιίετΞεοτδιαιιι δε

Ρτεεαιιτεε, ει.ιατειιιιε Ρτο ειε Βοττιἰιιιιτιι ειτοται·ειιτ, ιιτ ειε

ιιιδιιΙεετετ, Ρτοιτιιττιτειιε Ι:ιεατι.ιε Κειιιι8ιιιε ειιοδ ιιιιιιπειιαιτι

ίατιδτι (:οτΡιιε ιιιδε αττιΡΙιιιε ττατιείεττετ. @Η ΡΙιιτα Ξ

ΙΙΙιεο Με; ειεαιιδιτι , δε Ματσε ΚετιιιΒιιιε ειιιιι Με ίοδαΙι

Βιιε Ρτἰιτἰτιατιι ίαιιἰτατειιι τεεεΡιτ. Ρτεεατιιίειιε Ρτα:ίατιιιιι

αΒΒατετιιιιτ εοτΡοτἰε Βεατι νιτι τεΙιειιιαε ΙΙΙιε ειιΙιἰΒετετ , τιε

Ιοειιε ιτι ειιο ΙΞεο δωστε Γετνἱετατ, ταιιτο Ραττοειιιιο δε·

τετιιτ. (δι) ΙΙΙιειιτετ αδειιἱειδτ ι ίἱεειιε Ιεεεατιε τετιιεαιιτΙΙιιιε

αδ ΡτοΡτια , Ισεατιιε ΚειιιιΒιιιε τεδιιτ αδ Γυα- Με νετο

ειιαιτι ΡΙιιτα Με εεεΙειια αδειιιΓινιτ Βειιεδεια ,δε δε ίιιιε

ΡτοΡτιιε Ιατειτιιε εΙτ τιιιιΙτα. ε διιΡετ ετεεειιι ίἱΙ›ἰ εοτιιιιιἱΙΤιιττι:

νιτ ιιοΙιΙΙιδιιιιιιε ΡετνιειΙ , ιιεειιοιι ιτιοτΙΙιιιε δε οΡετε εΙατιιε
ειιτιτιτ, δε Ιιεατο δικ ειιἰενΙτ. ε τ δ.

Βεατο ΡεετιιΞειο Μ.ιιιι.ιαιιιιε νειιετατιιΙΞε Ροιιτἱίειε Πιο

εεΠιτ ε Μαἰτιατδο Οι” ι.ι.ειιτιι·τιιε ειιἰ τεττιΡοτε (ἶατοΙἰσ

ιιιαδειιΙ ιτιιΡετατοτιε ΡοτιτΙΗεατιιιτι δεεειιτετ δε Ιιοιιοτιθεε

τειειτ. ΟιιΙΙΙεΒεττο Καικονιιαιτειιε ΡοτιτἰΙἱεαΙΙ οτδιιιε δι

εποε, Καιτιονιιατδο Οιικι·ε.ιειιιιε ιιοΙεΙΙιε ΡτοίαΡια δε Ιαο

ιιοτιιτιι ορετιιιιι εΙατιιε ιιιίτατιτια. ΟιιιιιΙ:αΙδο ΓιιεεεΠιι: Ρ.ιιι

ι.ιιε ΡτείιιΙιιιἰτἰε δε ΡτιιδειιτιίΠιιιιιε. ΡαιιΙο ΓιιεεεΠῖτ νιπτ

·ιιι ι ι.ο ατιτἰΙτεε Πεο δενοτι1ε, δε ιτι ειιιιδτιε τενετειιτιίΠιιιιιε.

ΥΥατιΙΙοιιΙ _(ιιεεεΙΒτ Λεια τ. .ιι ιι οι” · τιεΡοε θιιιιιΙιαΙδι ατεΙιἱ-
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εΡιΓεοΡι , δει τεΙιττιοΓιι.ε ιιπ ειιιιΕτιε οΡετιιαιιε ιιιιτ. °ΑδαΙατδο

_· Βιειιι.τιιε νιτ ιιοΙαιΙιε δε τιιιι.Ιτιε δινεε Ρτα:διιε , ε1ιιιιαιιε εε

εΙείιαιιι δω εοιιιιιιιιΤατιι Ιιαιτεδιτανιτ.· Ι:ιιιτ αιιτειιι τειιιΡοτε

ΏατοΙι τεΒιε , Ραττιε Ι.ιιδονιει τε8ιε, ειιιιιε Γιιιτ ίιΙιιιε τει:

Ι.οτΙιατιιιε , ω απο Ρτο8ετιιεε (ῖατοΙι τιιαειιι τα τεΒιιο Γατι

διτιιε ειιτιτΡατιιτι ΗιιΒο ετιιτιι διι; :ται εοΒιιοτιιιτιατιιε είτ

πια8τιιιε , τε8ιιιιιιι Με ιιΓιιτΡανιτ , δε τετ εοιιΓεετατιιε είΙ:.

(Ιω ταδε: Ιὶοτιαεττιιε ιιι τεΒιιιιιιιε ιιιιιιε ειδε , τω: Ι)εο

δενο:ιιε Ρ:α:Γατιιε νετο ΚιειιΙΓιιε εατταε εεεΙείιαι ΓιιΡ:α

διέιιιιτι :ειμαι Γεειτ τεΒαΙι Γαιιδιιοτιε εοττοΙ:ιοτατε.

ΡειειιΙΓο ΓιιεεεΠιτ 1οιιιιιιγεε δενο:ιιτ δε τεΙι€ιοίιιε αιι

τιίιεεε ]οΙιαιιτιι ννιτ·το , νι: ιιοιιοταδιΙιε , δε τενετετιτιΠι

τιιιιε Ραίιοτι ννιττοτιι ΕττΑΝΩΟ Ρτιιδειιε Ροιι:ιΓειε δειαοτιιιε

ΡοΡιιΙι αιικιΙιατοτ. Ηιιιιι.ε ειιιιιι τετιιΡοτε Κοι.ι.οδιιιε Βατιο

τιιιιι Ραττιαιιι Με: , ειιε: νοεατιιτ Ρτατιεια , ιιιιιιε νετο

Νοτττιαιιτιια, εοτιιιιι :ιοτιιιιιε ιιιίιετιιτα, ειιιιιεττιειιτιε Γετιτα

:επι ταιιι δινιιιιε εΙοδιιιιε, :ματια δενοτιε Γετνιτιιε ιτα δειιτιι

νιτ, ιι: τετταιτι αει αδειιιιίιταιτι ειιιτι Ραεε δε ιιιίιιτια τεΒετε:.

Ροίιεα Ρτιεδιεατιοιιε Ρτα:Γατι Ροιιτιίιειε Ιεεετιι διιτιίιιαιιαιτι

ΓιιίειΡιειιε αδ εοδετιι ΒαΡτιπατιιε είι : δε ιιι ίιδε ε:ατΙιοΙιεα

ΡετΓενεταιιε Ροδο ιιιιε τιιιετανιτ αδ ΟιιτιΓιιιιτι.

Ι:τατιεοιιι ίιιεεειιιτ Οιικιιιιαιιιιε νιτ ΓαΡιετιε δε ιτιιτιιι

&ιε Ρτονιδιιεε (ιιιιιιιατδο Γιιεεειιιτ Ηιιε ο. τικ νετο ίιιιτ

ΡτοΓαΡια εΙατιιε , Γεδ ι8τιοι:οιΙιε ειιιιέΙ:ιεοΡετιιιιιει ΜοτιαεΙιιιε

ειιιιιι αΡιιδ δ. Ι)ιοιινίιιιιια ετα: , διιατιδο ννιΙΙεΙττιιιε ίιΙιιιε

ΚοΙΙοτιιεδιιχ Νοτιιιατιτιοτιιιιι ει εΡιΓεοΡατιιπι τταδιδιτ ; Γεδ

ΡοίιΡοίιτιε Γατι€ια: ΚεειιΙατ ιτιίιιτιιτιε, εα:τιιε ΡετιιΙαιιτια: Γε οτα

ιιιιιο εοι·ιτιιΙιτ , ίιΙιοε εοιιε διιαιιιΡΙιιτεε Ρτοετεανιτ, εεεΙε

Γιαιιι δε :εε εεεΙείια: δείιτιιιιιτ. Τοδιτιιαειιιιι ειιιιιι, ειιἰ ιιι

δοι·ιιιιιιεατιι ατειιιεΡιΓεοΡι ετατ, ειιττι οιιιιιιΒιιε αΡΡειιδιτιιε

τω. Γταττι Γιιο Καδιιιίο,Ροτειιτιιιιττιο νιτο, ειιε Ηιι€οιιιε δε

(ιαΙναεαΡιιτ δεδιτ ε δε ιτα α δοτιιιιιιεατιι ατειιιεΡιΓεοΡατιιε

ιιΓειιιε ιιι ΡτατΓειιε αΙιετιανιτ.

Ηιιιε Γιιεεειιιτ Κο·ι·ιιειι·τιιε νιτ ιιοΒιιιίίιιιιιιε δε Ροτειι-'

τιίιιτιιιιε διεατδι ίιΙιιιε. Ηιε νιτ ττιαΒιιαι Ριετατιε δε ιιοτιεΓΙ:α

τιε.Γιιιτ , δ: ιιι ιιιιιιιδιαΙιΒιιε αδεο Ιαιιδατιιε α ΓατειιΙατιΒιιε

νιτιε ,. Γεδ εατιιιε ΓταειΙιτατε ΓιιΡετατιιε, ειιιαιτι ΡΙιιτεε·ίιΙιοε

Ρτοετεανιτι ΡΙιιτα ετιαιιι εεεΙεΠαι Ιαοτια Γεει: -: εεεΙεΓιατιι
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δω ριιι:ιαπιαιπ ιπἰιο απατα δα ιιιιι8πἰιιιδΙπα ταδιΠαιιτα ατα·

ΡΙι. Απτα οΙπιιιιπ Πιιιιπ, διαιτα. Ι)αΙ ΡτιιεναπΙαπια, πω” [παπι

αοιιαιδι; ίαιπΙπαιιι απἰπι -ταΙιδιι-ἰι, δα δα Ιιοα ααιαιΙίδιια αττι

Δ νιε αΕΙΙΙιιιε Παπ μιαπιταιιτΙειπι αΒἰι: δα Πα Ιιοπο Πιιια,ιπ διιιιιι-ι

τιιπι Ιιιππ:ιπα τι:ιδΙΙΙιο.ε_ατιΡατα ΡοταΙΙ,διι·ιανια

ΚαιΙιαιτο- ΠιαααΙΠτ ΜΑι.ειαιτι1α παμε αιτια. Ι:ΙΙΙιια

απἰπι ιιιωδι ΈτιιιιΙε ΠΠ ίδια , διιι «μια ποπ αΙαδιιοπα πια

τἰτἱ, Γαδ αιιιπιιΙΙ μιαπιιιιιι ιπποια, δα ειδιιΙαιοιπιπ ΠιιτταΒΙο·

ιπ Ριιαιιιι:ι (αδατπ αδαΡιιτε αδ ΡοπτΙΠα:ιΙατιι, οιιιιιι δαΙΙΙιιιτιια

τιιιαΙιι , πωπω τιδδιιΙανΙτ α:ιιπΙ δα ΠιπΒιιιπι , διιιιιιι δἱνιπἰα›

ιιιιιιιδαιΙα νοΙιιΡτειιαπι απΙτιι μι· οτιιπἱα. ΙΓαδιιαπε, αιτια

ιιιαπτει αααΙαΠιι: )- ααιαι:ιδιια ΙσαπαΠαΙα ΡιιαιΙΙΙται ατομνΙτ: δα

ιδιο ιιιιέτοια μμ Ιαοπα , ννΙΙΙαΙπιιιε δια Νοιιιι:ιπποιιιιπ,

ΡοίΙαει αιΓαδιιιε τα Απ8Ιοτιιιπ , ιιιΠίταπτα ματιά μπα Ιαμ

το, _ΓαΙΙ-Ιαατ Ι··Ιε ιιπ·επι=ιιιι›ο $αδιιπαιιΠ αρΙΙαορο, ααιατιί-

διια ΡιονιπαπΙΙΒιια αρΙίαορια Ιπ Ι.ακονἰαπΠ αααΙαΠει απ αμβ

αομιιι αιιιτι δαΙιἰιιιἰι τ δαδΙτδιια ιιοΠαει επ διιιιιιιδαιιι ΙπΠια

Ιππι πι €οιιΙΙ:ιιιιΕπιαπΠ μ8ο ἰπ τπειτι Πιιιιπ, πι· δι:ιει ρΙιιτΙΙιιια·

:ιππΙε, ποπ διιιδαιπ ιιτ δααιιΙι, νΙιδι:. Ι)οΙΙαει ιταιο (1 δυο ειδα

και δ-Μπο ιιιδίαΙο Ι8ποτειιιιτ) ιιτ μετά Πιιπτιιαιτιιε αίτ.μ

Μ:ιΙΒαιΙο δαΠ:Ιτιιιο, αΙαζδΙτ δια ννΙΙΙαΙιπιιε διιατιιδιιπι

ιι:ιοπιιαΙιπιπ ιιοπιιιι·α Μ.ιιιιι ι αιιιπ , διιΙ ποτιιΙΙ ΡιοΠιΡΙ:ι αια

ΚαπιαπΠ :ιδιο αιτοτιιιε, δα πι αιιι-Γδαπι αΙνΙτειιΙα αααΙαΠα αδα

α.ιιιιε, Ιτιδα Επ ΙΙ.αοδιαπΠ αααΙαΠετ οπιπἱιιπι ΙΙΙιατιιΙΙιιιιι :ιττΙιιιτι·

μιιιια· ἱιπΙιιιιιιε ΗαιΙνατΙΙιταπΠε αααΙαΠει: ίαΙιοΙξιδιαιιε αδα&τια

ότι διιι Ι'οατιε ιιτ διιιτοπισ. δΙτΙίΠιιιιιαΙιαΙιατιιτ, ίπ διιο ρΙιιιι

Με :ιππιε ΙιοποτἱΠαα απ. ΡοίΙαα νατο ΠιαααπΠιε :πιστα

ααιαΙαΙΙΙε μπαι: , αιιπ·δια δικα ιπιιτιδἰ Πιπι τιιίτιδΙαπε , πιοπιιΙ-

ιἱαειτιι νιττιπι αριιατἱἱτ; Παδιια ΡΙίαιιιιπαπία· αοαποΙΠιιιιι αδΙαπα,

ιτιοπ:ιαΙιιιε Πιτ αΙΐαέιτιε αδ, Ιπδιιο Ιδιιέια· πιιιΙιο ταιπροτα νι·
:δι , ααιαιΙΙΙδιια αιιαπιιιΙιιπι ωιειιωπ αιιΙιΙΙιιιΙα Ι)απιδιια

ΙΒιια δΜπι :ιτιιοιΙει αιιταΙΙαπ:ιπα ιιατΙοτατιι νιττιπι αΙΙδαπα , ΙΙ

ααπτι.ι δα ιιαμια διπ αααΙαΠοα πιατα: ααααΡιιι., Ιι·ειΙια.ιπ Ρα

απ, ατατπιδιια αιιΙαοτ ίοΙιτ:ιιιιιιιι νΙτιιιπ διιααπι , οι:ιατα· ιππ

πιιιιπι πω. Ι)αίιιπθιο Ιιαδιια :ιΙια:ιτα Ι:ΙοιαπιιπαπΠε αααΙα

Πει: , διι:α ίπ Ιιοποια Βασικα ΜΜΜ ίαιιιραι νΙιδΕπ·Ιε αοπΙατιιιίται

αδ, αΙα8Ιτ αιιιιι ιτι:ιταΙιιο Βοπετιαιιιε νιι ποΒΙΙΙε δα αο

ιαπιιΠιιιιιιε α δα Ικα ΙΙααι Ιπνιιιια, Ιιοποτιιιπ τειιπαπ ιδιοτιιπτ

σ.ιιιτποιιι
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εισσισσΙτΙσσΙΙιιιε ΙΙιΡετετιιε , εσσεε εΙιιίσειιι -ΙσεΙ στσΙσετιιε

εΙΙ , σε σιιιΙτσ τεσιΡστε ΙιισσΙτσε Ρτο ΡσΙΤε ίσο Γειι€τε δ;

τεσιιΙετΙτετ Με δεσ ιισΙτι νΙτε Ιιιίτστιιτιιι είτ σεττΙσιεστιισι

ΡειΙΙισοτιισι ε τσσσεεσΙ σ.ιιιΙ τετιιΡστε ΡτεεσεεεσστΙε ίιιΙ Ισ

σΙΓεΙΡΙΙιιετε νΙιτετεστ , εσσίτεστΙεσι ΙζειιιιΙε: ΡεττΙε Βιωσ

σιε·τι , «με εσε τεττιιΙετΙτετ εσσΠτΙσιιετετ, Ιεττε σσΙεστεε;

τω Ισ σιιισΙσιιε Ι:ισιιΙε σΡετΙΙιιιε ΙΙΙιΙ τεσσεστεε,σεττΙτσεστιιισ

στα εΙ τσετσΙσετΙ Πισω Ετ τιιιΙε ΡΙιιτΙΙιιιε εσσΙε Ισ σα: Ιε

Βστεσε, σσΙΙσ σισσσ ΙΕ Ισ εΙε νΙσΙτ Ρτσσεετε , £ιΙιιτΙ ΡτσΡτΙιε

ΡτσΓΡΙεΙειιε ,εσσετΙεισ σείετιιΙτ , δ: :ισ ΡτσΡτΙιισι Ισειισε , ίεΙ

ΙΙεετ Ι:ΙΙΙ:εσιιιιισ τεσΙΙτ ι Ισ τιιισ Ιεσέτε , ιιίσιιε σιτε: Ισ εΡΙΙΐ

εσΡετιι ΙιιττσσΙεετιιε εΙΙ , νΙιτΙτ. ΗΙε εεεΙείΙετιι ε ΙἰστΙιεττο

ετεσΙεΡΙΓεσΡσ ΙσεσεΡτεσι εοσιΡΙενΙτ , δι εΠεστε ΟσΙΙΙεΙσισ

Νστσιεσσστιισι σιιι:ε ΡσΙΙεε ΑσΒΙστιιισ τε8ε , ειισι σισιιΙ-τ

Με ίιιστε8εσεΙε σιΙε , εσιιεΙΙΙιιισ Ισ Ιὶστστσε8εσΙΙ εεεΙεΙΙε

σε εεσΙτετε εσσίετνεσσε , δι ι:ετετΙε ίεσέτστιιισ Ρεττιιτσ ΙσΙΙΙ

τιιτΙσσΙΙιιιε Ρείτστιιιιι ΙσειιτΙε σε8Ιε8εστετ ΡσΙΙ:ΡσΙΙιΙε νΙτΙΙΙ

τετ τείτΙττιεσσΙε› τεΙΙΒΙσίε εεΙεστενΙτ. ΡσΙΙεε ΡετΙεδτε εεεΙε

ΙΙε>σεσΙεενΙτ εεισ είτεστε ΟιιΙΙΙεΙσισ Νστσιεσιιστιιιιι σιιτε,

εισσσ ιτιΙΙΙείΙττισ ΙειιεεεΙΙισσ τεττΙσ ΒοσιΙσΙεεε ΙσεετσετΙσσΙε,

τε8σειιτε ΗεστΙεσ σσΒΙΙΙΙΙΙσισ τεμ Ρτειιεστιιτσ; είτεστΙσιιε

ετΙεισ εσσιΡτσνΙιιεΙεΙΙΒιιε εΡΙΓεσΡΙε, ΙεΙΙΙτετ Οσοι” ΒεΙσ

εεσίΙ , 1οιι.ισσε ΛΙιτΙστειιΙΙ , Ηιισσιιιιι Ι.ειτσνΙεσΙΙ ,

δισ ι. στι. στο ΕΙιτσ:ιτ·ισ , Ινωι ε δε€ΙεσΙΙ, (ΙΑΙ1ιτι1υσ

ΟσσίΙεστΙσΙεσίΙ , εετετΙΙιιιιε νεσετεσΙΙΙσιιε εσσετΙσιτε, Ρτε:Π

σεστε ετΙεσι δεσΙ ΑΡσΙ”τοΙΙι::ε ΡεΡε νιετσιιιε Γεετιιισο.

ΜιιΙτε ετΙεσι σσσε σε ()στΙΙΙΙεσεε Ιε8Ιε δι εεεΙεΙΙείΙΙτε: τε

ΙΒΙσσΙε τεΙΙΙτιιτΙσσε ίεεΙτ , ΙεΙιισΙΙε δ: στετΙσιιΙΙιιιε δ: Νεε

ιιισΓγσΙε ιιΙσιιε εσ ιιΙτΙτσιιτσ σΙετι·ι ΙσΙΙΙΙειιε , ν. Ισιιε Ατι

ειιΙΙΙ εσΙσιεσι Ι)εσ τεσσΙσσ. '

- Ι)είιιιιέτσ- νεσετεσΙΙΙ εστΙΙΙΙτε ΜειιτΙΙΙσ , Ρτιείετιιε (.ΙιιΙΙ

ΙεΙσιιιε τειι Αιι€Ιστιιισ σε τι ει. ιι τι ουσ τενετεστΙΙΙΙσιιισι εσ

σετεισ (σεσοι2σίΙε εεεΙεΙΙιε , σιιισΙΒιιε ΙΙΙιετεΙΙΒιιε εττΙσιιε

Ισισιιτσιι=ι, Γεσ Ιε ισστΙΙιιιε δ: σΡετΙσιιε στσετιισι, σιιεσι Ρσί

τεε (ΙεστΙτΙεσΙΙ εεεΙείΙσε τιιεττσΡσΙΙτεσιισι ΙιιΙΙΙτιιΙτ εστω

Ρσσι δ: ΡτΙισετεσι Αιι€Ιστιισι , Αι. τι κ ΑΝ ιιιισ ίιιιιιισσ Ροσ

τἰσεΙδενεσετεσΙΙἰ ΡεΡε: ιτιΙΙΙτ : ΡσΙΙιιΙεσε εΙσε εΙεισειιτΙεισ ιιτ

εἰ εσεσίιιισ Ρτσσετετ , τιιιετΙσιιε εΙιιε ειι&στΙτετε 1σιιιιιι

ΗΙι
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-κετι ΑΙιτιτιοατιτια: οοοΙτιιιτ τΡιιοοΡυτιι ιιιτττοΡοΙιταιιατ το»

οΙοίιο Ρτατιιοττοτ , οιδυο τιο αΙιδυα οοοαιιοτιο ιιτΙιοο- τοϋ-

Ποιοι, Ιιττοτιε αΡοιιοΙιοίε ττιατι-τιατοτ. ΙΡίο νοτο οιυε μι.

τιοτιι , δττια ειονοταιιι γιατι, ατιδυιτνιτ. Ι.ιττοταε ιτιτιο Ρου

του τιιιιιτ: νττΙ:ια δυα: Ιιττοτατ Φοτιτιτιοτιτ υπο Με °

Ατιτ:τωτιεττε_τριίοσΡυε ιοτνιτε Γοτνοτυιιι Ι)οι1οΙιατιτιι

ΑΒτιτιοοτιίιυιιι νοτιοταιιιΙι τΡἰΓοοΡο ΑΡοιΙ:οΙιοατιι οττιοειιιίτιο-:

Μπιτ. Ι)οίτιτυτα Κοτοιιιαδοτιιι οοοΙτίια Ραίιοτο οοττιΡοτι-·

τιιυε δοτιυτιοτιιιε τΡιιοοΡι δε Ι.αιιιτατιοι αΒΙιατιε τοΙατιοτιο, το'

τιτ τΙοδτιοτιο ΡτιτιοιΡιε τυι ειιΙοτίτιίΙιτιιι ιιΙιι ιιοιιτι (ΞυιΙΙοΙιιιι

τοΒιε ΑτιδΙοτιιτιι, ειδ τω: δε ιιιοτυιιι ΡτοΙιιτατοιιι αει τιιαιο

τουτ ΓτεΙοτιι Ρτοττιονοτιτιυττι , Η τιτ αυότοτιτατο ίττΙιε ΑΡοΙιοτ

ο Ποτε ιυοτιτ αΙιοτιίυε , ουι Ότο αυότοτο Ρτα:ίιτιοιιιυε. Νοε

τ8τττττ τιιοτι ιΙΙοτυττι Ρττοιουε , οΙι ίαΙτττττιι ιΙΙιυε οοοΙοιιατ δεῖ

οιιιτιιυτιι ιτι τυιε μττιουε , νοΙυττιυε ατδυτ τιιΙτέτιοτιι τω:

αΡοιιοΙιοα αυδιοτιταττ ΡτατοιΡιιιιυε ,ο υτ δτιοει ειινιτια ειιΓΡοτι

(πιο τιτ το -ΡτονιτΙιτ, που οοτιττατΙιοαε, δε τΙοξι:ιοτιι το οδο

τιιοιιττιτι οιιιιιΙεταε. Αειιιιοτιοττιυε ιταδυτ ιταττττιιταττιιι @Η

οττιιτιιε τυο, τιτ τ ιιι υιοεΙι€ο ιυιίτι ΗειοΙιε, ιτι ιιιαιοτι-Ιιοτιοἔ

οΡττατι τιοτι τΙοιιιιαε, ΡοΡυΙτιτιι τιινιτιι νοτδι μΙ:υΙο ττιιοιαε,

υτ ττιττοατιε αυτιιτο ιΙΙατιι Βοτιιδιιαιιι νοοοιιι Ι)οτιιιιιι διατι

τιε ; Βιμ· /έτυο θα: ό· μια: .· ?τα Αφου· μετα ῇτἄΖἰ/Μα

Με, βΡιντατείτα το τοπ/Μααπι. Πο αποτο ίτοτττιοτοττι ατυ

τιιι ιιοιιτι νοΙυιιτατοιιι ΡΙατιιυε αυτιιοεόιοτ τιοιττοτυτιι Ιοεατο

τττττι νττιτ:Ιιτατιι τοΙατιοιιτττι- -

ο 1οΙιατιτιοε νοτο οΡιίοοΡυε αΡοιιοΙιοα Ιοεατιοτιο τοοοΡτα,

δεοτιιτιιυττι οοτιιΡτονιτιοιαΙιυιιι οΡιίοοΡοτυιιι ουτιιίτοτυττιδυο

οτιαττι οιυίεΙουι τοοΙτιιτο οαιιοτιιοοτυιιι οΙοεπιοιιτ οοτιιττιττΩ

οοιιιττιιιιτία&α, ιιιτττοΡοΙιτατιαττι ατιτΡτιιε τα ίοιιτττι. Ηιο

νττο ιυιτ τιτ Ρτοδοτιιο ττοοιΙιε , ΙιΙστταΙτουε ιιιιΙιτ:τυε ειιιοιΡΙι·

Με. Ιε αΙιαε Με ίττττιυυε , ατιιτιιι ιυιτ ιττιμτιττιτιιιιττιυε:

οτυτΙοίοοΙ:ατ ιτι το Ιιιο τιιοτιιυε, δε υτ ιτα ειι:τοτιιιι , ο:τα88τ-ν

ταΒατυτ , τυτιι οαττιιε τιοιιιΙιτατο , τυτιι ΡταΙατ' ιιε ειιδιιιτατο.

5οΙττττ οιιιττι υπο ειυοΡΙττιιιτιδττο Ροιιτοε το οττΙττιιτιο τα

Βυ:ευττι υίδυο ιιτΡοτΙεια, ιΡΓο Ροτοιιτια: ιαιτιδιο Ιοτιοοιτιατιτο,τ

οοττττττιΡτττ : ατιτο υτ ιιοτυια οΒΙιτι ττιιιττιατ , υτιτιο :ιτιιιιιι

τη ιυτοττιιι νιτιοτιτυτ Ραιοοτο , Ιιοο πιο ιυιιιτιτο νοΙιτιτ τιο-
τ

Ρτιτατο. Ει;τιιιτ αυτοτυ αΙιδυατιτιο, τιτ Ιιι ταΙτε-τιοτι μίιοτοε,



ΑΚί:ΗΙΕΡΙ5(ΙΟΡΟΧΗΜ ΙὶΟΤΟΜΑΟ. 72.43

ία:Ι:ατιι:ΙαΙα: αι:αξΙ:οτα: ,- σααιιΙτσ Ι)αΙ Ιιι:ΙΙ::Ιο; ασταιυ ΙρίΙ:

απο: ΙυΙιιί:α ναι:ανατιιυ: , ασττΙΡΙαυτιιτ , :μιαταυιι: αι:αυιΡΙα:Ι

τα: αστταρτἰ ,δ: ΡσΙτατΙ: ΙΙΙ›Ι ΙΙ:υΙΙΙΙαιι: ΙΙυ: :αττστΙ , δ: ρατνιι

ΙΙ: ΙμαΙ : :μιο:Ι :οι:ιιιυ Ιυ Ιισα,::Ια :μισ α8ἱτιιι·, 1οΙιαυυα ατ

:Ιιἱαρἱίασρο τΙΙνἰυα ααυίιιτα ακΙιΙΙαιιΙτ Ιυασ, αμιαιυ Ι: α:Ινατ

ία: δ. Αιι:ΙσαιιΙ ασαυσΙιΙ:α: ΙυασιιΙΙιΙτα τιιιυιιΙτιιυα αΙ:αταιιΙ::

:μισό υου :Ιατσ8ατοτΙα , που ΙυίιιΙτα:στΙα , ία:Ι ασυίιιΙτσι:Ια

·ααυίιιἰιυιι: ίατΙΙ:ια:α. Ι)τΙυισ :μιΙα ΙυίσΙΙ:ιιτυ , Ιυατα:ΙΙΙΙΙΙα,

δ: :μιαΙΙ ιυουίΙτσ ίἰιιιΙΙα ,:αυτιιιιι :ιιιυιιΙ:ιιυι, :αυ:αυ·ι τιιτυαιυ

ασ :ΙΙαίΙυα ίαιι€ιιΙ:ια αααΙ:ΙΙΙΙα δααιιια:Ισ ι:: Ισασ υσΒΙΙΙΙΙΙ

πιο δ: ασ σιυυἰ μι:: ίαιι ασιιίιια:ΙΙυα αταΙιἰρτιαίιιΙιιιιι ΙιιιΙιι:

αιτυΙ: ρτΙνΙΙαεΙσ (]ατοΙΙ ιυαΒυΙ ΙΙΙια:σ ΙΙ: τυαιιιοτΙαΙα::ιιισ1ία

:ΡτοΙααυτ υαα ἰυ :Ματια αιιααΙΙΙΙ›ιι: ΙΡίοτιιιυ αΙΙ:μ:Ι:Ι Μια:

-:ΙαΙαατα. Ι

(Ιαιιία ατα: :μια ΟιιΙΙΙαΙτυιι: Νστ:υ·ιαυιιστιιιυ αοιυα: δ:

Αυι::Ιστιιυι τα:: ἔΙστἱοίιι: (ΙΙυου·ιαυυΙ: αιιιυ αι:ρα:ΙΙ:Ιουα ίτια

ιτισταΙ:α:ιιτ. Α:Ιαι:αυτ αἱ Ιυτατ ταΙΙ:μιο: Ρτσαατα: ΙΙΙτα 1ο

Ιιαυυα: ία:ΙΙ: ΙιιιΙιι: αταΙιΙαμΙΙασΡιι: , ιι: .νΙτ αι:ααΙΙαυτΙ: Μαα

:ιΙΙ , δ: υου ιιια:ΙΙσττΙ: ασυίΙΙΙΙι Νιασι.ιιιι: αμισ:μια τα

›ναταυ:Ιιι: αΙιΙαα: ΙΙιμτα:ΙΙ:ίΙΙ αοαυσΙ:ΙΙ. Ι:υτυἰυαΙ›α: ααΙαυαττΙ

ατι:: :σ:Ιίοιια νσ:ἰ: ακαἰιιἰαυ:Ια ίαυἔ:ἰίίἰιυἰ Αιιυσιευι :ΙΙα:

+ΝαταΙΙ:Ια: δ: :μιΙα ιτιστΙ: αίτ ιι: αταΙιἱαρΙίαοριι: ἱρία :ΙΙα ΙυΙ

Μ· υΙἰίίατυιιι ίοΙαιιιυΙα ααΙαΙιτατ , υου ρτσ ιιΙΙ:ι :μιἱιΙαυι ναΙ

_ΙΡίΙιι: ΙαυτααιιΙΙ νΙ:ΙίΙΙ:ιι:ΙΙυα ,: ία:Ι :μιαθ Ι:: ταασιυραυία:Ισ

υατυ ασυίαατα:ΙσιιΙ:ίιια: : :μιαυι υου υΙΙΙ Ιυ Ρι:αίατααα:ΙαίΙα

.αιιἰνΙ: ία:ΙΙ: τυαιυστατα: Ιἰαα: αααΙΡατα. ΜΙΙΙΙσυα α ταεα μα

·:Ι:α, τα:ΙΙΒατ ασυαἰτα, αΙισα:α τιτααυσιυΙιια:σ Ιυ:ατΙιιι α:Ι σα

τιιρατΙστα τατυαιιαυ:α. (ΣιΙ:Ι ΡΙυτα: Α:Ιαίτ :ΙΙα: ναυαταυ:Ιασ

αΙατἱαἱ τυα5στΙ: αααΙαΠαα _ίσΙἱτσ ασ αουνατιἱιιυ: ; δ: .αμιΙα ατα:

ΙυιΙίίσ υιιυαΙσ ναυτιιτ:ιτυ ία υιαιι:Ιανατα: ,τίοΙατυυα υιΙΙίατιιυ1

;Ιυ:ατἱτυ :ΙΙΙΙΙαττιιτ : ρσίΙ αΙΙ:μιαιι:ΙΙιι νατσα αοτυτυιιιιί ασυΠΙΙσ

.υα :μιΙ:Ι ::ιιιτα: :ΙΙαΙ ίιιΙπταΙιατατιιτ,.:Ιιιτυ ναυΙα: Ιυἱ:ἰα:ιιτ.Ταυ::ι

.νατσ ιυστσΙΙ:α:α , ταιιτ.ι Ι:Ι ίαθ:ιιυι αίΙ :Ιανο:Ισυα , ιι: υου

-τυἰτιιιυ του: αυΙιυἰ: ΙιοίΙ:αυι υιιτυαιιί 8αι:ατΙ: α:Ι ΙΙαυα ΜτΙ

-:Ιαιυ :ιιτΙααυ:Ιατυ. αι:ατΙΙΙΙα, :μιἱ;υιαι:ἰιυσ ίΙΙ:ιΙ Ιιιατο ατα:ΙΙ:ΙΙ:

.αααα:Ιατα , ΙΙ: ΙΙΙι1:Ι ναυαυσ ίιια: υα:μ:Ι:Ι:α :αιιιμιι: Ιι·:Παατα ,

::μ10:ΙΙυτατΙυα ΙΙΙ›Ι :ΙοΙαΙαατ :ΙαρατΙτα.· ΙΙΙυΙ:σ Ιτα:μια Ι:7τέε

:ΕΙΙι:11_€ΙΙΙΟΙΙΙΙ5: τΙ:ΙιττιΙ::, αι:αΕΙο δω:: Α: ::ἐ::ί€: Μ:: :μισά

· ΙΙ α.
ι
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ιιισσσΡιιιιο ει: εΙιΙιεισ ΒιιΙιετσσ $ι8ισοίι σΙιστιιε σσΙσιισττι

οισ ιιιστει σιισσιιιιιε ισιιι Ιειισιι:ιιε ίιιιε , ισ νστσ ισιιιοι σιι

Ρσιισσιοιιιτ ιο Ρτε:ΠσΙειισοσττι ετιιιιΡταιίοΙιει Εσσσ εσσοττιτ

οι ιιιτισ ιιιιιΡσίιειιε, σιιιιισοι ισοίιιοσσοε ιΙΙιιιε Βτειιετο σσ

Ισοτιιιιιιε- Ηισ οιιιτισιισ ισιειιι τοσοιιε ιοσιΒοειισιισιο εισι

οισ σσιισιΡισιιε, ιιιισσ οσο ιιίσιισιιιιειιιισ ίιιιΙΙστ σιιΡσσιειιιε ,

ιστνιε σσιιΙιε , στσ ίιιτιΒιιιισσ , σιιιιέΙιε τιιεΙσσιιιιι; σσονστίιιί)

ιιιισ εσ ιΡίσε τοσιι:ιιΙισε σιισσιοτι.ιιιιιιενιι σιι ειιέΙστιιιιισ

Ι)σι δ: ίιιε,οιιισιιιτο Ρτιιίσιιε ιιιιστσιισοε ιιιΤετσ ίσσιι, εισε

ιστο :ισ εΙιετι σνσΙΙσοε σινιοι ιοισιι:οι οιιοιιιιοι ΡτσιιιΒιι.ιι.

Μσστσιιε στετ ΡΙσιιιιοι δι ΠιιΡστιε ιστοστσ ιειιιισ Ισίιιιιιι Ισ.

πω, τσι δι ιεοιεε νσσσε σεοι Ρτειοοειιτσε ιο ίιιιιιιιιιο Π

Ισοιιιιττι σΙποιοιιιιιισ. ΙΡίσ :ισ σσοιΡΙσοσιιτο ίσ σιιισιιιιιι

Ρι·ειΡετετι σΙστισιε ίοιε οι ε Ισσο ιοισιισΡισ Ρστεεστσοι οι»

Ρστειι. ΝιΙιιΙ Ιιισ τσιιισιισυτο ίστσ ισοΙσιοιιε , σιισσ σιιοι

οιΙιστι Ρετιι ίενσοσσ σιιιιοιιιΙετιιοε , εΙιστι τσουπ σστσ8ειισσ

ιοιΡιιιετσ νισσετοιιτ. νστιιοι ίεΙο εσιιιΡιιΙειισοσ οσο ιοσι

βιο. Ι:τειτσε στο σσιστσοι στο ιεοτι Ιιιι σειισιι ΡτετιΡι σα

Ισοισε, ΡσοιιΕσεΙι τετοιο ειι€ιστιιειι ισσιιοι, οσοι ίσ στι

ιιειιΒιιε σιιιιιιιιτ , τω. ιιιοι ιιιοιιιΙιιι σισΙσίιειο σετσσιοοιιιτ:

Ιιιισ _ ιιισεττι, Ρετε ιΙΙὸ, εΙιι εΙιο ίιιισσσιιοι : ιονισσοι δι κι

ίιισε ΖιΡστ ίιισ Ριισστσ τοσστσοισε ισοσιιστιιοιοτ , ισιιι ίι.ιΙ:οιισ

ιιιιισειιι τιισστστιε ιττιΡειισοε σιιΙειιιιιι ιιιιισστο εο σιι οσε νσΙ

σστιιτο ίετοιιΙιε ΡΙιιε ίιιτστιε, ιιιιιιιιε ισοίιΙιι εοιιοσ σσΙΙι8σοε,

ιιιττιοι ΡτσΡστει , οιειιιε σσεΙσίιε: ίιΒιιιιοι ΡιιΙίει: Ιιιοσ Ιστιιοι

σσιστ εισνσΙει, ετσιιισΡιίσσροτο εοιοι Αιισσσοι ΒΙσσειιι κι

ιοειστσοι σσσΙσίἰειο είΡστιετσ νσΙΙσ ΡτσσΙειιιει: ΡτσΠΙιιιοι

° σιιιοσε σ σσοιιιιιιε , εΙιιιε 8Ιεσιιιοι , Ιιισ ΙειΡσοοστο, σινστίι

ιιιισσ Ρτιιιιιιιιιοιειιισοε σιιιιττστει _εττιΡιιιοι, σσσΙσιιετο ισιιι

ίιιτσισ ιττοτοΡιιοι: τιιιισειιι σοτισιιιεισ εδο, σσΙειε ιιισοτιίισε

τιι ισοίσσοσιοιι , σιιιισειιι σιι ιεΙειιΙειιε ειιίστοιιι-, σιιισ Πα

ίιιτσοε ΡσΡοΙιιε εεστσ νσΙΙσι, τιτο:ιοιιιτ. ΡΙιιτιοιι σιιιε Μισο

ιισοιε στεοι , οι σιιιε σιε ιεοιεσ σσοιιιιοειισοσιο Ιισιιιιισ ιο

ισττιιΡιΙΤσι, οσσ οι Ρστιισστσ Ιισστσι. ΑτσΙιισΡιίσσΡιιε σιτ

σιιτοσιτσε ίιιισιιιιιιιιι ίσ ιιιτιιιιε εΡΡσιι σιιΡενσίισοε., ΡΙιιε τε

τοιο σσίιιΡστ ιτιιτοιοσιιισε τοσιιιστιε,ει› εΙιετι εσ νεΙνεε τοσ

οείιστιι ίιι,σεοι ειιτιΡοιτι νικ σΙεΡίιιε ιιιίτε ειιιιιιιιιοι σετιιτο

ιΡΩε Ρτιιιε ι:Ι:ιοίιε ίσ τσσσΡιι: ιιοσιιιιισ σιτιιιτο ίσ ίσσιΙιε

σ



ΑΚΟΗΙΕΡΙΒΟΟΡΟΚΠΜ° ΚΟΤΟΜΑΟ· μι;

ό: Γσττιιιιε ξι88:τατι κατ. Ναι ΜΙΒ τεπι:τι Ρωτώ ἱΡΠιιε,

τιττ:Ρτιε :ειιιό:Ιειστιε, τ::τ:ἱε δ: Ρ:ττι:ιε, Πι τιιοι:ι:ι:Ιισε :ΠΕ

τιιτι , ία! :Β :ἰε σου ί:Βιιιτ:τ :ια::Ρτι , μιά:: τΗ::τ:

σιωτιι Ιστόσ ::ι:.ιιιΡΙσ τ:ε :ο σι: ό:ΒιιΞτ τΙ:τ:ττιιιιιειτι.

(ΣσιιΙΗτιτ Ωιτἰε 1Ρίσ σι: ιιι:τἰτιιτιι Βιιι6τι σιιιιιισιιε :ιττιιιΙΤ:,

:οι Μο: ίεενἰ:ιιτἰιιτιι τιιετιιιε :σιιιρτΞιιι:τιτΙσ , Ντι: :ιτ:Ιιι:

Ρἰί:σΡιιτιι απο ίιιἰε :ο ρ:τι:ιιΙσ :ιτιιιι:ιιάσ , τατιτιιιιι

τι:ίειε ιισιι τι:ιτνσ ειιτιέΗε ι:τιιτει:ιιΙσ Ρστιιιτ Δν:ττ:τ:. Ντιτιι

πιο:: ιιισιτσ τιυΒἰε·::ιΙἱΒσ Η ίΡ:ιτιιιιιι τωειωτιι σιισ ΙσειιΗ

βι.ιιέτστιιιιι εστιτιιι:Βιιιιτιιτ σΒτιιιιιιτ , ω: νἱιτ ντι! ὰ :σώσω

ο:ιιΙστιιιιι ω: εσττἰΡἰ Ρστιι:τιτ. ΚτΠ :σιι8τιιιτ ττιιτατιιΙιιττι:

τιιιἰει :ιιἱιιι Παπ τωΡωτω άιν:τίιε ισ Ισι:ιε ρω· ιιιισ:πι αυτι:

σ:Ιιτισιι:τιτωιιι €ατώεεε , Μινι: Β0πιιιιι Ρτστ:&ἱσ Βἔιιτιιτιιτ,

ιιιτ: τισ: ἱιι ΙΡΕι-τιιιτι: Ρτατ:τιά:Β:ιτιιτ. ΗΜ: τι:ιιιρ: ιτιί:τι

@Μα ίιιτ:ιιτιιιτιι ιιιιτιιΙιιιιι ν:Ιιιτ ίιιιιιιιε ιιΓ::ιιτΙ:ιιε άΙνιιισ:

ετ:ιτικ ΓξΓΟΠΕΠΙΙ τιιτσεισε.τ; Μπι: ιιι:ιτιιιιιι Βστι·ιιιιι κατα ιΡω

τιιτιι :ιό ί:τι:τιάσπι Ρτσνσαιτειιι δο.ιιέτιιε Ατ1τιοετ«Με πισι

τὶε ίιιἰε Ρτστ:8:τιάσ :σιιτιιι:σιτ. Βιέτο τιιιιιΙ ΓιιτιτΕΡιτ σιισά

τ:ίτεε:τιιτ, τειτιτωιι τειτὶσ ἱΡἴσ. ὅ απο ρ:τιά:ιιε (ιιίττει€ειτιιτ.

ΙΡΙὶ Με: :ιιιιιε ρτιτἰ:τιτἰα Ε: ΑΙτἱΠἰτιισε τ:ότιιτστ αιτίιιιετ:

ΙΙ:ιιἱΙΤ:τ, ω ί: ἱιι ω: Ρ:ττἰιι:ιτἱε :σιιτἰιι:ιιε ὰ :στιίιτι:τιιτιστι:

το.τισιιίε ωιωτιω τ:νσαιΠ:: δώ ετιιιιισΙιτ.ιτΞε @σε Μπισκ

τω: πιστα ὸ:Π:ὶτἰτ :ο Μετα: :τισ ί: Ξτιν:Ιιτ:τιε Ιτι ί: Μπιτ

ω ία

Ιἔἰτιιι· νι:::στιι:ε :Μτατιε ατττιἰ:ρἰίεσριιιιι Η: :ἰτ‹:ιιιιι

ν:ιιτιπτι ιιτ ειιόἰνἰτ , ν:τίτιιε τι: (μι. ιιι:στιίιιΙτιιιε :ιτἱν:τίιιε

ιΡίιιτιι αβατο: , δ: Ερί: ρσίτ πω:: ιιτΒιι:τ:τιιτ) ττιΞΙἰττιτ:ιιι

ιιιιιιιιιιιι ε:σειτ , τ:8ἱε σο.ιιτιιιιιι οιιιτιίΒιιε Ρτεττ:ιιὸἰτ, ίιιρρ:

άσε ιι::ιιττἰτ. _]ειιιι τιἱΙιὶΙ τ:Ιιι&ειιιτ:ττι , ιιιιιιισ ΠΜ Ρ:τιἰτι.ιε

όιΠ·ιό:ιιτ:τιι ρ:τι:ιιΙσ :ιτἰτιιἱτ. Πε τιιιιιιιΙτιιιιιιι ὸ:ιιι:τιτἱἰε

“πότε :Η :Με τεστ: ::Ι:Βτἰτιιτἰε. ,2ΕίΒιιι:τ στά νεΙ:τ, στι::

τωω πιο: ίιι:τἰτ εστι:: :σ:Ι:ΓτΞε , φωσ ἱτιὸἱετι: τιιΙ:τιτ τω

ΡΕΖΕ€ΙΙΟΠΕἰΠἰΙΠἱ :Με Αιιὸοαιἰ Π: :σιιίιιίτιπι , Π: ίτι:ό:ιτ:ιτιι ,

Π: ΡΓ2ΙΈΡΈΩ!'Π τω” (τι: τ:τιιιιτι:τειτἰσιιἰε. Είτιτιι:τ τρια

:ιιτἱτ:τἰτ ιιιἰί:τἱοτ τιιιιτυπι Ρσ.ττσιιτιιιι ιιΠιιΙ Ρ:ιιιτιιε ἱιι

ΗΠιε Με σωσει Όστιιιιιι ί:ι:ι:τιι Ρ]ει€Μ11ϊι18 σΗ-:ττ:τ :ο

Μ: ιι:::τιιΠ: : ιισε Ξειιστειιιτ:ε όινιιιἰ Γ::τ:τιιτιι :στιἰἰΙϋ

σιιιΙττἱιτιτιε : τι: ΙιστιιἰιιὶΒιιε ιιιιιιτειιι:ι. Ρ:τιίειιιιιιε- [τι αυτ:



εδώ Ϊ Ϊ ΝΗ:Ιΐ δ”Γ Ο ΧΙ,ΆΙΙ.ξ ἱ`· ” Σ π

ιπιιΙτιτιιδιπε διίετετα ίειιιι , πειτε , δε στδιπε, πσπιειιεδίπιιιΒ

δείιιιΠε, δε πιιι τιιεπτε εατπαΙΙ ίειπιπιια πσειιιΕΤε ΡσεπΙτιιε

ιιιιιτ , διιιπ πΙΙιΙΙ π·ιεδιιιιπ πιιιιι ωι:ιΡωα.ιι @εδώ Ρτιναττ

ίστειιτ αδτεπδετιπτ, δεπιιι ΓατιισιάακσπίιΙΙιιΡεεεατιε (Με εαιπ _

τιιιοαιπ-ιιπΡιιτανετιπε, νστα-Ειια ΡτιειεΡια εεπιιιετιιιτε αίιιο

Ρατιιοπσ °νεπἰαπιι - ίτιΓΡΙταπτεε ίιιΡει: 1ίιιΙετα&ΙΙιιι1ε επιιΙ:ιιιετιιι·ιε.

Ρι·αιτεε πι εταίτιπιιιπ δε Με εΙΙΒιιπτ Ρετ. πιιοε αΙσΙαατἰ Πιο

πεισδ ία&ιιιιι ίιτετατάππστείεετετ, δε τε8ειπ:Π.ιΡετ ποε Πιε

Βεί,τιιτιιε αδικο δεδ ατεΙιΙεΡΙΓεοΡΙ πι1πτΙιπΡτατεεδετατ, ιτι

νιδιαιιιοιπιιειιι πι πιοπαεΙισε τετσιΓεταο Βιε Ιπίεδτσ πε

ιιζστισ τεδιτιιιπ είε Κα Ιιεετ ΡσΡε ἱΡίἰιιε ατεΙιἰεΡἱίεοΡὶ

δε πιιοτιιιιιδαιιι αιιΙ-ἰεοτιιιτι Ιπίτιπ&ιι απἱπισ ιιτ ιπσπαεΙισε

πιστιιε , τεπι ταιιιεπ εκ αεπιισ Ρεπίαι:ιε ε Ιιιπε τιπιπσδε

ταταπι ατισ8απτιαιιι , Ιιἰπε ιπεσπίιιΙτιιιτι τιιιτπιιΙτιιπι @Με ΙΙ

ΙιτατισπΙΒιιε Ρται:Ροπδει·ατ. 3ιιΙιετ-ιειτιιτ ΐτατιιπ ει:εΙείΙαιτι απ

ατεπιεΡἰίεσΡσ τεεσπειΙιατἰ τ: πιιοδ απο Ειδα ιι·ατσ δε ι·εΙιιέταπ-

τι απιιιπσ αΙσπτιετετ, τε:ι Μιι:Η.Δι-:ι.ι εΡΙΓεσΡσ ΑΙστιπεατεπίι

ΙσεἱιεεσπεἱΙἰατἰσπειπ ιπιιιπιείτε Ριιδοτειπνετο ίιιιαπι ιιτ

ίιιτιιτο νιπδιιίτα Ρταετεπδεπέ δἱΠῖιιιιιΙανἰτ. (ξιατιιστ ΙΒΙτιιτ

επσπαεΙισε Ισι:Ι πιεσε δε ία&Ισπιε αιιιέΙ:στεε αιιδιεταςωτΙδεπι

αΙιστιιπι εσειισδιοι·ιιπι αιΙιΙιιατιΒιιε εσιππ·ιΞέιτε πιιατιπιιε δε ατ

εΙιἱεΡιΓεσΡσ ίατιείαεετεπτ , δε ΙΙΙι:ιτι ΡετεετιπατΙσπε Γιια Ιδε

τεπτ πιιοδ πιιπιιε εσιιί·ιιΙτε ΡεεεαίΤεπτ. Νοπ ιιιιαΙτσ ΡσΙΙ:

ταπιεπ δε τ:ιτιοπιε εσπίἰδειατἰσπε δε Ρετἱτιι αΙιΙιατιε ἰΡίοτιιιτι

Ηειιιιέιπ Ριτείεπιτἱαιπ ω; εοε τενοε:ανιτ ,δε εεεΙείιατ τεεοπ

ι:ΙΙΙατοε τεδδιδΙτ. Ιπ· Με σιππ·ιΒιιε ίειπΡει· αΡιιδ ἰΡίιιιπ εαιε-· -

ι τιιιπ εκτιι:Ιτε πε πιιἰδ πια αιιεΙιΙεΡΙΓεσΡιιε πιιαΕι ίδο εεεΙεΙΙα

Ιτιεσ κάποτε Ξπ εαιιιιιε πτήσει εεεΙείἰα ΞπδοΙεπτει: αττσπανετιτ

ΙιπιτισΡσίΙπιιαιπ εἰ δειπιπσ ίτατιιτιπ εστιιιπδεπ·ι εΧΙΙΙσΔΙατἰε

ίεείτ, τειπ πι εσπΒΙιιιπι Ροπἱτ ,τ εσπε-ἰΙἰιιιιι εσπιτ , πιισδ αο

Βατια.ιπΤιιαιππ·ατσ δε τιιτπιιΙτιιαπτἱ απιτειο ιπτταΙΤετ , πιιοδ

τστἰιιε εδω παιδία δε ιπατετἰα ειιτιτΙΙΤετ ,πιιοδ Ισεἰ τεεσπεἱ

Ιἱατἰοιιειπ` ΠΕΙ δεπειταΗετ ;.ιιιδιεισ Ρτιπιατιεπι ίιισιιιπι ττεεεπ

ταε ΙΙΙιταε ειιεπιτ- . ΏεΙιθτι ίατιε Με νιιιδιίτα ειιισΙνιΗετ, Π

έπτιτπε Με ΡέεπιτιιΜετ .,· Βοτπιπιπιι·ε Ρατιεπτιαπι ποπ πεΒΙΙ

Βεπδαιι·ι -ΡιαταΠετ· ·δ.εδιαπιιπι ταιιεστειπ πεε τιιπε Ρτιτπιιιπ

αδνετίὶιε δ. Αιιδοεπι εσειιοΒιταε σεεσεΡετατωδε ποε ιιιοδσ.

Ρο(ΠΙΠ Ρστιιαε ειιαεπεται:1 πιιαπ·ι1ειιιτι. Ττιπιπ απποπιιιι
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Γρπἰιιιιι ενοΙιιτιιιιι ετα δ: Γειιιρει· ιεριιΙίαιτι ΓιιΓ άοιοι·ε (οΏο

τιιιιιο ίεειιιτιεοττοοεοπτ. οοιι€τιιειιιτι Ειπε εκειιιρΙο ΓιιίΡειι-_

τω νε1ιιι: ενσ.ιι€εΙιεεε ιιιωε. Εειιιιιεει ίτιιθειι5:1ιιιάε Πε (μη

άουτ : ·Ειφ:Βα2ι Μίθιασ ]ΐ·κόΐωπ ω» ι2πσ!ἰ: ωα:ια8·. ο ()ιιιιι

ροίΕ Μ ιειιιροιιε ιεόειιιιτε ειιάεαι ίεΒἰνἰωτε μιιιειε ειπε

ιτιειιίιι:οιιε Ρ:ιτ:ιΙγίι ΡετειιΙίιιε, ίεά :ιο·Ιιειε ιιιίιτιιιιτ:ιτε ιειιτι

τεΓοιτο.ιιε επι ίοΙειιιιιίτε.τειιι νεοι: : Δ: οιιἱα Ρετ Γε @Παω

εεΙεοι·αι:ε ιιοιι ροτιιιο, Οιει.ειιειιτο ΕΒι·οο.εειιΠ .ερἱίεο.

Ρο νιεεε (Με εοιιιιιιἰίὶε , ἱΡίε ιιι ιιιεάἰο επιιτοτιιιτι Γρε-.

ι:Ξε μεεεετιτοιιεΤτεάι.-· Με νει·ο-ειαιι€εΙίαιιιτοεριτ ωει,

Ιιοι·ιτιιιιΙεϊάιθιι-, 5ο @ο ιιιιιιιιιε ΙιιιιιιοτιΒιιε ιιι άπταισ

απο ιιιεει.τιιιιι ΡτοΒιιειιιιΒιιε , εΠ: Γιιιιιτο ειιιΒιιΠι:ιτιιε , οι:

τιιΡτίπι ιιι·ιτιει ρτοειιττειι€ Ιιιιε:ιπι πάμε ίορετρεΙΙιοΜεπι

ιιιάιιιιιειιτιιιιι οι1ιοε ιιιίεεετιι ; Ρεινἰιιιειιιιιιιι ετιαω οπο πω:

Ρετοιιιιιτι ιιιιιιιε&ανετιι:. Ηιιιε ροίι ΒιιεΠιιιτι οοΙο.ιιοιιεε ειιιιι

ειιιιρ!ιιιεοΜιτιιιΙει:ε ιιοιι @Και εεειείὶειιιι εἔτεΙΙΞι5, ριιόοτε,

:πιο οροι·ι:ετάιει οιιειιιτυιτι,δε ιιιοεεοτε εοτιιιιίιιε ω Βια τε

νετίιιε είι. (ξιοο ιι: Ρτἰιιιιιιιι π! ιιιιτεε ροΡιιΙι ρει·ετειιιιιι:,

” @ι ει:ΡειιιιιιιΕε , ειιιιε εΠεει·ε ίιιιΐεεει·ιτ ιιι ειιιο.ε δε οιιειιιτειε νο

εεε Γε όει·ειιειιτε ΓΡπίει·ιτ9 Οιιιιιεε τειιτιειι ιιι εοιιιιιιιιιιε Πο

ιιιιιιἰ ιιιαδιιιΒεειιτιοιιι Γιιιι&ιοιιε Αιιόοειιἱ ιιιετἱτιιιιιι Ρετίοιισ.-·

'και : μια: Ιιιιιιε ειι› ιιιιεεετιιιιτε ΡτεΓειιτἱε Μάτια: Π: Ξ8ι·ιοιιιί

πιώ-ε τεοιιιίιιαι ι οικω οΠιιι ιιιάιΒιιε ιιἰιιιἱε ρτοτιιτΒιινεται:

ιιεεΙαιιιαικιιια Νειιιο ιιοΒιε Γιιεεειιεει·ε ιιιιΒετ Η νετο. ως»

πιω , ιιιιἰει ιιειιιἰιιι :πωπω Μακ οιιιιιιιιτιι ιιι ειιιιιε ιτιιιιιιε

Ιιοι·ι·ειιόιιιιι εΠ: .ἱιιεἰὸειε , ιιιιοτοΡετειιιάιιιτι ΐειιιιιιε , δε ει:

ιιΙιειιιι ειιΙριι μιειιιιιτι ιιιςιιι·τετε νειιΙόε ίοεπιιοειιιιι.ιε. δω ειιἰιιι

ιικΠειιι Ποπιιιιιςιια νεΙιιτ ΑΜΠ” ιιιιιΙπει ίσοι ιιιιι:αι·ι , ἰΡΠιιιι

ιιι απο ΐειι1&ονιτο ρτΦὸὶ©2Ε© Μ!) @Με Ρἰετειτἱε ετιαω όε·

νοκ ΗΜ ίο.ωιιΙειιιτεε ρτοτεεειιάο Γειιιρετ ίονειιτ , ΡΙιι5 εΙι

ΓιειιΙε8ἰἰ_ἱιιετ-ιιιο ίΠειιτιο τε8ει;ε ι ιιιιιιοι ιιτ όιαιιιιι· -ιενει·ειι

Με. (ζετειι.ιιιι πιοιι ρ;ιτιιιιι ἱιιιετιιἐοιιειιι Ρἱειπι άι:58ιτ,Πιιάριι

ιιιιιιι εοιιιιιιιιε,Ι)οιιιιιιο (ειγιιε ἱιι Ποιοεε-8ε ειιιιΙωτεειίεά

απο ττειιιοιτε`, τοωιε ρειιί:ιτε, οιιιιιη-ιιιιιόιιιιι τειιιριιιιιι ἱρίἰ

ιιοΓιιιετ ίεΙΙιεετ ειιιιιιιετε ε!εεεειτ , Η :ιε!εο ιεΙιιιιε ιιιιιιιε εκ

τετιοι·Ξε ειιιιιιε Μι ιιινίΠοιΙιΒιιε _τειιιρΙΞε ;ιΡΡειτε2.τ- Νου ειιιιιι

ιιιιιιιΒιιιιιιιερ μτορι:ει: Ιοει1πι, τω μορτστ ΜΒαΒΜιιιτ88 1061101

Ι)οιιιιιιιιε ειοΒιι., Υειωιι ο ω; εοεμει -Βτοίεςμειιιιιιιτηρετ @σε

Ε ( ω,
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ποε οπτιοε επιοο ιποοιππιοτιο Μιοτεινιτ , π: ποοιιο·ιαπι αει

ιπιπιίιτιιτιοπιε ιπίτιιιε οιοίοινιτο Ροτποτιτ : οππι πιιπιοπι τοπιο

ειπ&οτιτειτο , ιπιπιο οοπίπιτπ οιππιπτπ Ριιιίτιοπε οΡιἴοοριιιιι

απο ,οι :κι οποποιοπι τω Ρεπτιιτιοιιιι »πιω δ. Ριιιιιιιοτιι

οιιέ'πιιτι ίοοοτιιο, πει οι :ιιιοιιτιποιίΡοι· ιπροτνιιιιι:. Βιιοτιοοι

πιο νοτο τω Ρτο:Β.ιιοιτπε επιιο.νιιιιπ ππινοτίιο οιιτπιε ιιι€τοί:

ίπε , ιιοπιιποτπ οιιπιτ. Μάο οιπποπ :κι ΡτοΡι·ιπιπ Γοτιοπι τοια

ιπτ,8ε ποποτιποο πι ιρίπ οοοιοιιτι οππιπιιιτπτ ν. Ιτιπε δορτοττι

πω.

5ποοοΠιτ ιιπιο,ιπιτπο ρτοοοΠιο , παπι όποΒπε απτο οπι

οπιπ οιπε πιοπιιιπιε ιπιτοπι2εππε οιι, Ποιτιππε (Μπιουτ

ιιιπε οοοποΒιι (ζ:πιοιποπιιε @Με οπιπ πΡοιιοιιοα ιιπδιοτι

τ:ιτο , εππ·ι το8ιο πιπποτο , εππι τιοπιοιπο οοιππιπτιι_ οιοδτιο

πο. νει (πιο 8οποτιε ποΒιιιτειτο οΙποιιε, 6ο πιοτπιπ οπτομ

ν πινει ρτιοροιιοιιε.

Ι:: οσάοω σΜέσεβπιιίιισ ΙΙικσιώτ »τοπία σπιτικά” απόπ

Ρφοροποπ Ιιστυα48εκβπικ οινουάσινο ιπιδοπ :σιι/ἐπιΡΜ , Μ

οπο: ά: Με ·6'ισί/!είωσ @σε !Μετ.

και ιιππο Οπιιιοιιππε νιτ ποΒιιιε ατομο Βοπιιιππε

· ()πτιιοιιοο Ριοιιοτπ ττπέτεινιτ Βοτοιπιπτοιιίοπι,

13οιπέσ α? βέβριεκτϊθιισ ατε/ιιιφάφιο) τύπο ποιου: ιιπΜπέκία:

ῇπεῇιἰ:.ι· Μωαβ |ποσ /ιιύ!ίσιακ2ιπ.

(3εικιιοιιοο ιιιοτο θ.ιπτιιιοπε ίππέιπε ιιοτιοτο,

ΕοοΙοιια ιππιπι οοττο οοπωΙιι: ιπιπε δ: απο.

Ηπιο ιποοοιιιι, ποιοι ΡιοΒιε , ττοπιοτ Ηποο ροτοπτιιιπ,

()ι:ιτιιε :ινιε, Νοτια Γτπὸιιε, τοο.τοιιτοτ οποπτππω

Ειοοιιιο δτιιιτπε, πιιίοιιε Γροε, ιιοτπτπειτο οι:ιτπε,

Η ποιποιι:ιΒοππε οοιποε Με Κα” σπιτι ιιιποοππε.

Ναι ιπιποτ ιιπιο πειτε (Η ιτε ιι. ι ιιι·οπππε πειτε,

Επι: το&ι , ιποτππ:ι ίΡοοιοε, δ: ιπιιι€ορτιοτππι.

Ροίὲ πως ρω απο πιο ιιιοοοΠοτο Κο” πιο.

επ πανιίοιιτιοεοποπ τωωιωτ Αιτιιτιοει °

Ηιπο τωιππω ΤΗΒοΒΑι;πι13 ωπ Γσριιιτο

ΡτεεΪπιτ οοοΙοιι:ο νοποτ:ιποσο νοττιιι Ματια - ο

ΡιπίοΙιιπιπ ποπ Ριιτι μπι Με πατα πιο νοιιοτπτι ,

ΜΑ11ιι.ικ: ι ι πω νιτιππ , πιοτοε ιποινιοτοτιο

Ρπιείπιτ ιπ Ριπτοιπ ΡΕΤιιι1ε ποιοι· ιιιιιτιοοιιο.το

ιπ ΡαΡει: ιταττοτπ τ1°οπΠει.επε οτο-Βοιιιοιτο- ν
ι ουσ
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"οι Ε

Οοο Ρτο Ρο:τοπιοτιιτ ιτι νεΙ.ιτιιιτιο τοττο

Ι:ι58τιιε τιιοι·οοε νιτε ιιοτιιιτε...... ..

Ι)ινιτιιιο Ιο€ιε που οιιΡοτε , νε:τιειιιιιε ποιο

Ρτωιιιιτ Οοο Ρειτοτ, Μιιιοτ ιιιιιιΡετ τιιιτοει ιτειτοτ.

· Ροίι όιιΡΙιοι εΙετο τιιτΙιτιιιε 8ο άοΒιιι:ιτο νοτο

Ρτεοίιιιτ οοοιείιει: ιτειτοτ Μιιιοτ (Μο Μειτιο.

ΘΘ~

τιιΑοΜετιιυΜ ει: Αι.ιο εοοιοε

Βο Μὰιιτιτἰο ετοΙιιοΡιίεοΡο.

Ντιο Ι)οτιιιιιι Μ οι: ΧΧΧΙ. νιειΙια οτιιτιιιιιιι θοδω

τιιιιι εμε: Μ: οιιιιτΙειιιι οιι: νοτιοτιο ,νειιιτ Μιιιιιι ι·ιιιιιιι

Ρτιιιε (Ξεττοιιιιιτιετιιιε οΡιίεοΡιτε , τω Ροτ οοιιτετιτιοτιεπι :Ι.ιτιιε

ὰ δοτΙ,ε ΑΡοίι:οΙιοει Κοτοπιιι€οιιιίιε ατειιιοΡιίεοΡιιετ ει! πιστω

Ηοτιιιτιι 5.ΑιιτΙοοιιι Κοτοιιι28οτιίιε ι δ: Γοοιιιιιιιιιτι πιο:οιιι

Ιιιοιιοτιίιεο τοοοΡτιιε ιιιιτ ειιιιι τω" ΡτοοεΠιοτιο οι: ιιοΒο.τε

Κτοιιιιιι.ιιο 5.Αιιιιοοιιι : δι ιΡί.ι ιιιε Ρτοοιιτειτιιε :ιο ιΡΓο

αΙιοατο ό: οοιινειιτιι Ρτοιιτ ιΙοοε"οιτι ΝιιΙΙιιε τ.ιιιιοιι εΡιίοο

Ριιε ίιιιτ ιτι ιΙΙιι Ρτοοοιιιοιιο νει αΙιΙσπε, οιτοεΡτο πιο” δ· Αιι

τιοετιιι. Ιιι εταιιιτιο φαι ω: ιιι ιοίτο οιιιτιιιιιιι Βιιιθ;οτιιιιι

ίιιττοιιιτ Ρτωεω ὰτοιιιοΡιίοοΡιιὲ ‹Ιε τιιιιΙατιιο «Μοτο ε" τιιιο

ιτιοιιοτιιτ 3 δ: νοιιιτ ω! " ιιιοιιαΙιετιιιιιι οιιιιι *' Ρ.ιιιΙιο ιιιιοτι ιιΙοι

ττιιΙΤιιιτι Μετα: ὰ διιιιιιιιο Ροτιτιιιοε «Στ τττιτΙιτιιιιι Ρετ ·Ρωιιω

ίετιι θ: διΙντιτιοθειιίοιιι εΡιίοοΡοε , ιιιιοε Ποιιιιτιιιε μη»

ο θτεεοτιιιε ΙΧ. ω ιιοο-ιιΠιδιιινοτατ. Ε: ίοοιτ ιτΙειτι οποιο

ΡιίοοΡιιιι Ριιιιι:ιτιοτιοιιι (ιιτιττι Ροίιτιιιιιτιι νο.ιιιτ ιο ττιοιιιιιιο

τιιιιιι απτο εΙτιιτο 85. 1οιιαιιτιιε Β:ιΡτιίτιε δ: _ιοΙιτιιιιιιε Εντω

τςοΙιιιιε δ: 1ιιιια , :ιίοετιιιιτ :κι :ιΙτιιτε :ιΡοΠ:οιοτιιτιι ?ατι δ:

ΡειιΙι ειιιιι ΡτιιιΙιο , 8ο ΡτοετιιιιΤο οτειτιοιιο, οΙενανιτ πιω ίτιΡοτ

αΙτιιι·ο τοτιετιε ω” τιιιιιιιιε.: 8: ιτιοιΡιειιτε :αποτο δ·.ΑιιτΙοο

οι μ. Με: Ζιυπόι , Ρτε:ίειι::ιε τι:οιιιοΡιίεοΡιιε ::ασ.ιιτΙιτ Ρωιι»

&ιιιιι Ρ:ιιιιιιιιι·ι τιισειίιτο ]οΙιαιιιιι κι ΡοτττιιιτΙιιιιι οοτ:ιιιι ιο;

ά ιτ:ι ΡτοοοΠιοτιο οττιιιιτιτ:ι ΡτοεοΙΤιιπι οιι :κι ει:ειοιιτιιιι

(ιιι&ι ΗοτιιιοΙειιιιιι , τιτοΙιιοΡιδεοΡο τιοτι Ροιττ.ιτιτο οττιεοπι ,;

ειιοοΡτὰ οτιιοο τιιοτιτιοΙιοτιιιιι ιιι εοοΙοΠα δ. ΗετιιιοΙο.ιιτΙι

ιιιιττειιιε τΙιίαιΙοιεινιτίο 3 ότιτιτιο τιιίαιΙει:ιτιιε οετετιιετιε Ραο

τι

Ι" Η οι:

«οικω.

τ Η ο”

ΡιιΙΙιιιιιιι



χιο· ΗΙ$ΤΟΚΙΑ ΑΚἔἶΗΙΕΡΙ$Ο. ΚΟΤΟΜΑθ.

ιειιιιιιιιε οι δε ιι·ιειιιιιε ιιιιιΒιιιτο Τιιοιιιπ είε Επσφαυι!!”ιε

απο ιιιιιοι·ιε εεειεΠιε οιι ιι.ιιιιατε Κεειιιο.ιιιο δ. Αιιιιοειιι ιιι

ιιιττοιι:ιι Μετα Ματια νιι€ιοιε ι δε οποιείιατιιιιι οι ει: εοειειτι

σ.ιιΒιιτε ειιιι&ιε ειιιειιειιτιΒιιε, οιιοιι ιιιίε δ: εοιινειιτιιε πεπιε

Β:ιιιτ :ιτειιιεριίεοριιιιι ειεειιιιο δ: εειριτιιιο ιιιιιιοι:ιε εεειειιιι:

εοιιιιιτιοιιε ιιι:ετιιοΒιιι , οιιοει ιού τειιάετειιι εοκινειιιιιι

δ. Αιιιιοειιι ιιιοι·ιιιιιιιι, ειιιειτι νινιιιιι τεειριεοειιτ. Ηιε αξιω

οι δ: :ιέιιε Ειποιεειιιιε Κιειιιιτι.ιιιε, δεε. · ° ο

ΡΚΑΟΜΕΝΤΗΜ ΑΙ.1ΗΒ ΕΧ ΕΟΒΕΜ ε013ιοΕ

Πε Οιιοιιε ιιτειιιεοιιεοΡο.

ΑΝιιο· Ποιιιιι·ιι Μ Οί: ΧΙ.νΙΙ. Οοο ιιτειιιεοιίεοοιιε

οοιιι ιιΡιιιιΠιιενιιιε Ριτιιιιι ιιιε Κοδ:ιτιοιιιιιιι ιιιιιιιε, δε·

ε:ιειειιι ειιε ιιιιτ ιι.ιιιιιιιε πρωι ποε ιι ειιιοιιιειε Κοτοι·ιια8ειιίι

ιιιιε-·:ιιιιε ιιι:ι€ιιο.ιιι ιιιιιΤιιιιιι δ: Ροιιιιιε ίιιιτ ιιιιι ΙεΒιτιιι· εναι

Χειιιιιιι :κι τιιιι€ιιο.ιιι ιιιιΠ5.ιιιι- διετιιι:ι αρΡοίιιιτ τοι: οι: [πιο

εετειε οιιοι ειιιιιιε καιει: ιιτειιιεΡιίεοΡειτιιιιιω Ροίιειι απ»

το. ιιιιτ 11111802. ιιιιιΤει ω ιιιιιΒιιιιιιι Δειτε , ίετετιειε δ. Διιιιοειιι

δι δ. ΜΒΜ ιι:ιιιιιιιιιιε ιιιιιετ «πω ειιι:ιτε. Εν:ιο2ςειιιιιιι Ιεδιιιιιι

ω ειδ ιιιιιΓτι·ιιιιι εοτιιιι σ.ιτιιτιε. ΑΒΒπεδε εοιινειιιιιε ιιι ιιοειε

Γιιιε ειιιι·ι ετιιεε δ: προ. ιιωεΔιειι , τιιιιτιοιιιο, εετειε , οιινι:ι

νετιιιιι: ει ιιι ο.ττιο ιιιιαει.ει·ιιεειιι. Τιιιιε ττειιιιιιτ ειιιιιι ιιεεο.

πιο ιιοίιτο ειιιιι:ιτι διεειιε : Κειιιιο νοοιε πιοττιιιιιιι Ποιοι

ιιιιιιι Ατειιιεριίεοοιιιιι , οι ιι: ετιιιιιιιιι οι κιιιωιι απο πο

ω. ναι ιιοιισ.ιιι ειιιιι εοιινειιτιιε ιο ιιοτιι·ιιτοτιιιιτι, Ροιιε:ι

τειιιι: ιιι ειιοι·ιιπι, (Με: .Ρ|Μ”έβ0) υπερ· , £ιω!Μακι, εο πιο

ειο ειιιο Η: οιιιιιιε ΝιεοΙιιι :ιοΒιιτιε, τω ιοΙειιιιιιιιει Ροιι Με

εοιινειιτιιε Ροτειιιιιιι, ιιειιιιιε ειδ εοΙΙιιιιοιιειιι, ιό εοιιιΡιειο

ι:ιιιιιι, ια ιιοι·ιιιιιοτιιιιι·ιι ΡοΠεει ειιοτιιε δεχτει· τεοιιιι ιιι ειιο

Απο, ιιιιιιι ι:οιιιπι Ρωτετιιιιι·ι , Πιιιίιει ειιοι·ιιε ροίι ιιι:ιτιιιι

πω: πιιιιιε εκειαιτο εοιινειιτιι,ριιιίιιιιιιιι ιιιιτ ω οτιιιιιιιιι,

ειονειιτιιειιιιιιιιιιεεοΡΡιε δ: α.ιοιε εειειπανιι τιιιιΒιιιι ιιιιιιιιτιιι

ιιιιιειιι επι ιιιιι€ιιιιιιι @Με , φωτο αστειο: ιιιΒΡιτιοτ , ττεε οιο

ιιιιειιι εοιιτεινει:ιιιιτ Βι.ειιιο ιτειιτεε Μιιιοι·εε δ: ιιιιο 1:ιεοιιιτ81ιο.

ιιιιιΤ.ι εκριεαι,ροτωνιιιιιιε εοι·ριιε ειπε ιιιοιιε ω ετιιεειιιιι:ι πιω

'Μάιο , δι.ι:ιιιι ειιο καιει εοιινειιτιιε επι εεειείιειιιιιιοίιι:αιιιι
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ιΗΙ5ΤΟΙἶΙΑΝ

ενει1ειοΝιε ΜοΝΑετειιιι

εΡιοκεΝππινεΤεΒιοι
ω, ΒιιιτοΝιιιυε ετ ΝοκΜΑΝΝιε Π

ΤτειπΠξιιἱοιιἰε ήιιίΠοτ11 ΠιιιιίΠ , Ριιτιἀειἰοπἱε άι

εΒΒιιιιιπι ωοτιείἰοτἰἰ 5ειΙιπιιιἱ:τιΠε.

  

` ο τ Ν ΝΟ Ιικιιτιτιιιἱοιιἱε Ποιιιἱτιἰαε τηἱΙΙοΠιιιο

Γ:›ι:ι8εΠιιιο ριἰιτιο , Μάιδιιοπε κιν. ΕΡειέΠε

›οινι. οοιιειιτι·ι:ιπιΒιιε , · να. :Μο Μπα: κιν.

_ο τσιπύπο ΡιιίΕΙιε πιτ. ()ιιΙιτπό:ιε Μεἱι , οποία

1ιιτιίο :ινιιι. (ζιιιιττιόειε 1ιιΙΙ·ι ι:ιιτόιαιτιιιπ οίὶ

ΔτιοιιαΠοτἰυιια 8- Ηοι·ετιτΠ Γειιἱοτἰε ιὶ Ποπιἰτιο Ει1:ε81ο

Ατιόεεει.νοι·ιιπι ΕΡἰΪεοΡο Π: Ι·ιοιιοτο 5.5αΙνατοτΞε δ: $.ΈΙο

τοπιιι εοπίεΙΤονίε , ειιάειτι νΞὸεΙἱεοι ιΠιτ ιιπιιιιιια: ιὶι:ἀἰεειιἱοιιἱε

ήιιίόοιπ__ωοπ:ιΠοτΠ Ο.11ΙΠι-ΜΙ]ι1·5 ὸοιΠ-εαιἱοιι-ἱε Πιἰτ ιμιοά.

ίι·Ιι:ιτι ιτιοιτιιίῖἑετἱιιι1ι οΙἰπι ἔι οι ιι ο π. ο ΜΑ οιι ο εοι1ΠτιΙ&ιιπ1,

ό: ιὶ οετοι·ιε ι·σειΒιιε ποοιΙιιι:τ ΠιοΙἰιτιειτιιιπ , ΡοΠεο. ἐι Ν ΕΜ ο

1ιιοι ο , Όσο οιΠΕΠΠ Βτἱτοικ , ετιιάεΗτι:τ Ιε8ἱττιιιε ἱτιιτειιίιιιιι.

Νειπι απο πό ἰΠιιιὶ ιιίοιιι: ιειοΡιιε Βιιτοικε τεΒἰ Ρι·ειιιεΙα: ίστ

νικ ἴοΠἰιτἱτἰ ίιιἰΙΐοι1τ;ἰρἴοΡτἰιυιιε οιιειτπι·ἱε που Πε 1°88ΠΝι18,

Με άι: το8.ιΠ , Πει! ό: ι€ιι·οοίΙι Ρτοἔιττιἰι: στο” , :απτο ο

Ο.ιικ0ι.ΠΜ· ΕΛι.νι1Μ Γι: ετοιιἱτ, Με Γετνἱτι: ι:οιιτειππιπιε,

ΒοάοπεπΓιτε ΝιιιοικτοπΠΒιιε ιιιιιιιιιι, Παμε ιι1οιιιιΠετἱιιπι :ι

Ραττο Ι.ιιυον1ι:ο δ: :ιο :απο (:ιιιιοι.ο Μ.ιοΝο Πιπόιιτι1ιπ

εικοσι: οοΒἰΙἰωτιιιτι ιιΒΒτε1Ιὶιε, ιικ·οιιιΠι: ιιτι1ιιο νιιΠενἰτ ι Γιά ὁ.

ί:ιιι&ο , επι Μαιο Ιοειιε οΙἱιτι ίιιι:ι·ιιι ιὶἱνἰιιἰτικ ι:οικοΠιιε ,
ἱπνἱΠοἱὶἰιετ ροτειιΠΠιιει οπο 21011 ιτιἰιιὶπιει ροτιιπἱιι , ιΙαπωιιιιι

Π. Η ι

 



στα τ ΗΙ$ΤΟΙΚΙΑ ΕνΕτιετσΝτε ΜΟΝΑδΤΕΚΙΙ

σιτσσ στι ΙστιιΙοτατ, σιιαστιτστι ρστιτΙτ, οστοσσανΙτ. νοτιιστ

ταστοσ ΙΙεσιττσ στα ΡοτοττΙΙΙοσΙε ΙοτττΡοτ Γοοιττσ ΙτασιτΙτ: σατιτ
σιιασσΙιι νΙΙ:Ιτ οΙαιτσιτε ΡοττσασΙΙτ. Ι

ΡσΙΙοα νοτσ ΝσττσασσΙ, ασσιτο ΙΙιτΙστσ θα τι σ τ. σ()τι τ. ν σ

τοΙσιιαστο , αΙΤοοσσοστοε Ροτ Ι.Ισοτίτσ,Ναισσοτιττσ αἔ8τοσΙιτσ

τω, ναίτατιτ, οασἰιτστ, ατσιιο Ρτατσαστιττ. Κιττίιττσσιτο στο

σαΠ:οτΙιτστ 5.ΙΙΙστοστΙΙ,σιτοσ Ιαιττ αστο α ίττΡτασΙ&σ Νοτιο

αι ο τ ο Ισοοσίιττττ Ιιιοτατ, δ: α ΟΛιιτστ.σ ο”. νσ.τοΡατατιττττ

Ιαστ τιτοτατ, ασ ΙΙΙα οΡΓοτα Βοστο ΝστσιασττΙοα ροσΙτττε ν8ΙΙ;το

τισ, ΙσοοσσΙτιττ> σοίΙ:τσΙτιττ. ΜσσαοΙτΙ οιιτσ οστρστο δ. Ισσ

τοτττΙΙ τιι€Ιιτστ Ισ ραττοε Βιττ8ιισσΙα: , Τστσαοιιισ τσοιταΙΙο

τΙιτισ οττσοτιτστ, σσΙ ΙΙσιΙΙΙτοτ ΜσσαοΙιΙ ε.τιτττττωτ τΙστστο

ίιτρτασΙδται εοστΙε ασ ΗοτΙο ΙστιτΙα ομτσοστΡστο οΙιτΙσοστ

Ι-ατιο`τΙ ίοοοΙΤοταστ. $Ιοσιτο Ιστιτε ΟΙσσσοσΙΙε ΠοοοσσσΙΙ Ισ ίσ

ΙΙτιισΙσοτσ τοσαιίτιτε ,- οοοΡΙτ οσο Ιοτατιτσι , σσΙ ΡτΙιτε ίιτοτατ

ΙιασΙτατΙσ ΙτστσΙσιτσι. (σσσ νοτο ροτ ασσσε οΙτοΙτοτ Ισστ.

Ιτα:ο οασοτττ ΝσττσασττΙοα σατΙσ σιιΙΙαε σσσ οΙνΙτατοε δ: στ·

ΙτοΙΙα σσσ ταστιτστ ΝοιιΡττΙατ τ νοτιιτσ οτΙατσ ΑσιτΙτασΙατ σο4

Ρτα:σασσσ ναΙΙανΙΙΙοτ, δ: ναΙτασσσ σοτιτατσαΙΙοτ _τ νοστιττττ οΙΙ:

τατισοστ ασ στσσαΙτοτΙιττττ δ. Βτι τι τεστ οτ τ , οο8σστσοστσ ΕΙσ

τ·Ιαοιιστ , σιτσσ στΙσοτττ ασ οΙε Ιιτοτατ οτιισοΙΙτοτ Ισοοσίιτισ,

σσΙ σ. νοσοτασΙΙΙ Ασσατο Ηιτοοσε , ασΙιττστΙιττσ ΙΙσΙ Ιοτοσ

το ττσσΙΙΙΙΙΙτσσ (:σστΙτο ΑιιτΙΙΙΙσσστοιιίΙ, Οι “τοσο σστττΙρ

σο , ασστοΙΙΙ δ: ιιΙσιτο ασ ΙτττοτσοοΙσσοστ _ ωστε Ισστ. ο Ι)ο

σσσ οοτταστΙσο να αΙΙσιιΙε τοτσασΙΙτ, σσΙ ονοστιττσ τοΙ σσσ

ττΙατοτ οοτοτΙε: Ποστ δ: σο ΙΙΙο αΡιτσ Τιττοσιτε οα τοστΡοίτατο

τσοτΙτσ δ. Μτιιι·τι τι τ οσοΙΙτιιε Ισ ρασασσε ραττατσ , σσΙ σΕτΙσ

ο ΒοστΙ δ: οσ ατσρΙΙιτε οοοΙσοτο_ΡαΒασΙ τ σσσ ταστιιστ ρασοσ»

Ποστ, νοτιιτσ οτΙατττ ΡτσΡτΙΙε ΙστοτοτστΙ 8ΙασΙΙε. ΗΙε τοστΡο

τΙσιτε Ιστοτίοδτιιε οΙτ ασ ΙΙΙΙε ΝσττσασσΙε ΝοιιίΙτΙαστ σονα=

ΙΙαστΙσσε ΙΝο1ττ.0τ:τττιτο (:σστοε Ασσοεανστιττσ, ΡΗτ.εσ

Ντε Κιτσ σΙΙσε. ΗΙε σιτσσιτε σασοΙΙΙείιτρταΙοτΙρτΙε σΙνΙσΙ

τιτε ίιιΡοτ ραΒασαστ Βοστοτσ -οσιΙΙΙΙε , ραιτοΙ σσΙ οναίοτιιστι

ίιι€ατ ΡτατΙΙσΙσ νΙτατσ τιτοστοε , ττασΙΙσατΙσαε οστσΡιτΙΙΙ τω:

τοΡοτοτο Ιοσοε αδ: οιτστ ασ ΙτατΙσσο στα , σιιαστ σασιτοταστ
Ισ ΙσΙΙιτΙα στα στσσαίτοτΙσ ίιιΡΡσίΙτα , ιτΙττα σσσ τονοτίιττΙ

σΙΓοοσοτοστι στοΙσχτοτιτστ σιτοστσαστ, σσΙ ίσΙιτε Ισ σσΓοσΙΙΙσ

δ. ΕΙστοστΙΙ τοστασίοτατ αριιτοΙτοσσιτστ ,Τοοιτττισιτο Ισ ιτσαστ
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ο

,οενἱιιιπ ίιιατιιιπ ιωειιω εοιι·ιρειιιΒιιε νΙιι€ιιιττι ριτοβάιπιτ,

βοοιιι: [κι ΜΒιετιιπ όιίοοόοητοε, ιιι Ριιττιωτι ταῦτα Μ»

“που ΡτοΓογιστ νοτο ει8το ίιπεπιε Γερειι·ιιτι ὰ :Δι τωτοοιιο

μετοιιο , τοόιιέΠε ροΙΈ ι:οτειιιτι οοιιΙιε , νὶι:Ια πιοικίϊστιιω·ι

Μπηκα: ιιιιοίπειτοιτο νο.ειιιιπι που: οι:ίοΙειτιιω. Τιιτιι: Μ

!ιο.ιιε Μεση ίοπιιι: οκοΙωιειΙΤι: δειεετάοε : Ηοιι ιιι δ. Ρ ι.ο

ιιεκτι,ιιιι:ικο πιο μπώ Πε ἔι το άἱειιιιιεἰ ? δικ· πιο Και

πιοιιιιιι ΜΙ Πω οιΠοιΙοε μ8ειιιΠ Ηπα ειμαι ωιπω; Πει

τἰπι ωινιε ουκ νοιιοΒ:ιτι1τ, ιιι νοττἰιὅἰιιοπι τοι:ειι·ἰ τοι:Ριε, ωρα

·οιπιιιΒιιε οιιι Μοτερ: πιοτιεπι πιιιιαι·ι. Ρι·οίΒγτοτ νοτο άινι

ιιἰτιιε ἔι νἱιιειιΙἰε ίοΙιιιιιε ειειιιἱε Γι: Π8οι·ιε ττειάιάιτ, δ: _ιιειαιτιάο

-ειόόιιειτιιτιιρα ειτοι·ιοι:ι. Νοτιτιο.ιιιιοε οποιο , οιιἱ οιιπι αιο

:ινιιπι άιι:οοεπε, Ηιινιιιε οτιιιιἰε ιιο(οτοιιιτ. Ιρίο πικαπ ἱιι

Π!" πιοπιιιιι: Βινοποιη ίιι€ιτοόιοιιε ττιοιι:ιίιοτιο δ· Ποιοικϋ,

σιιιἰ ΗΙιιιτι Ιιοετονοτει:, Γε τα!άιώτ.

Α ιιοί'ει·ιιθ:ιοιιο @τικ ττιοιι:ιΠετϋ :μια ίο.Ει:ι οΙὶ ὁ. ΝοΜε-ν

ποιο Βιιτοιιο , ίι:ιι :ιο :ιόνοιπιι Νοτιτιαιιιιοτιιιπ , οιιοά

ιιττιιιιηιιο ίειδιιιπι ι:Η τεΒικιιιτο (:Αιοι.ο (:.ιι.νο , ιιίοιιο

σ.ά τοπιοιιε ΠΙικι οιιοικιάο τοΙειτιιιιι οΙὶ Ωστοσο δ. Ρι.οιιικ

Τ” δ.Τοπιιιι:ο Ρετ ΑΜΑ ιδια ΕΜ πιοτιαι:Βιιι11, ό: οι καΐκι:

δαΙιπιιτο τεεοιιιιιιιιιιι , οιιἱά ειδιιιω Πε οι: ιποτι:ιοΜε , :μι

τιιικ ΔιτΡω1 ίιιοτιιιπ , οιιονο ειΒἱοτιιητ , (σιι οιιειΙἱτοι· ροΠε:α

|ι:οιινοτίω Μι: , ιιοοἰε οιιιιιἰπιοι:ἱο Βεβαια· ΞικοΒιιἰτιιπι,

ΜΗ Ιιοο :μισά ιιι ποΙὶι·Β ειιιιττιε ι·ορετίιπιιε , μπι ΐοοιιτιόο.ιπ

άοίιτιιΕΠοιιοω Ιπήιιε οοι:ιιοοΙι ἔι Νοτιτοιιιιιιιε ΜΜΜ, Μο

ιιιιεΙιἰ απο ι:οι·ροτε δ. Ει.οιιεκτιι Μια ρἰὶΠὶιιιἰ τοΒίε

€.ιιιοι.1 ιιι ΡιιττἰΒιιε Ετ:ιι·ιεια μι Ιοειιιπ δ. ΟιιιιόιιΙΗ ο, ·

οικω Μαη Ρτεεε!ΙοιιώΠωιιε κι: ῇειιτι ρτιάοιιι Ιιιιἰι: Ιοι:ο

εοπιιιΙοτοε , Ροίἰ ι:οιτιοιιΓΗοποιη Ιιιιιιιε Ιοι:ἱ ἔιΝεΜεΝο·ιο

Βιτἰτοπο ἱΙΙειιατιι, ίοεοΙΤοτιιιπ: δει!. ειιιοπιοόο :Μαιο οιΙ8το.

νασαι, οι ειό Τοτιιο.ειιπι ροττοκοτιιητ, οπιιιἱιιο ἰΒιιοαιτιιτ.

Ετ οσο ΜΒοπτιιιε οποιοι , ιιοιὶ ἰΙὶιι‹ὶ δ. ΡΙοι·ι:ιπϋ πισω

Πο:ἱιιω άοΓοπιιαι ίιιἰτ οι όε οΙατιιιιι , δ: οικω ΙιειΒἱωτἱοιιο -

ν:ιοιιιιιι·ι: οι·οοτοε ἰιι εο·στονοτιιιιι: , ω” :ι8τεΙΝε οι έοιοικι

ειιἰωειΙἰει ο.8τοίΗει εοτινοτί:ιτιοτιοω ιο ει: ΜΒιιετιιιιτ , οι ιιοί

ΓοΙοοιιιιτ Μπι νοοοε ··ωοο:ιειιοτιιιπ ΙαιιάοεΠοο αιιιοιιτἱιιιιι,

ωιιιξιωωτ ΒιιΙ:ιτιιε που:: ίτοπιιτιιε οιιοτικ1·ι!ιοει: ;.π8τοίἱἱιιπι

#αιιιιτιαΙιιιιιι. .Μοτο οπιιιι:ι,- οιιιο€οιι(60τετα Βιετιιιιι: , νἱ0

ι ° . Ω
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-Ω

Ιατα (απο ατπιιε εοιιίταθτα- , Ρταετετ αΙτατε ταπτιιιιιιποδο

8.ΜΑιει.ιιι ιτιαττιε ΒσιιιΙπἱ. Νιιιιε αιιτειιι Ρετ Ρταεποπιι

πατιιττι Αιιδε8ανοτιιτιι Ροιιτίθεεπιδεππο9ίιιιιτ εοπΓεετατα:
Ι ίεδ αδδΙτιιιιι είτ ϊαΙιπιιίδ απ εοδεπι νειιεταοΙΙΙ ιΡοιιτἰθεε ἰπι

ιιιιοπιιοπιιε εστιεπιδειιι:ιτΙτατΙιιπι , πιισδ αιιτεα ποπ διετα:

ιιαιιι πιιοδ αιιτεα εταε ΐσΙιατπιποδο 88- Ματτγτιιπι Πἰοπγί-ἰι

ίσειστιιιιιπιιε ειπε , ποιας ΠιιιιιΙείτ οιιιιιιιιιιι Ματτγτιιττι.

·@ιοδ σπιτι ετατ ταπτιιιιι δ. δια:ΡΙιαιιι- Ρτοτοιιιαττγτιε , πιοδσ

ΠιιιιιΙ Ιιτιοετιιτ σιιιιιιιιιιι δαπέ'εστιιπιι (διοδ ετατ 8.1οΙιαιι

·πἰε·ΒαΡτΞΠε , πιιπε είε δε -Βεατἰ 1σΙιαπτιιε ΕναπεεΙιδιε δε

-οιιιπΙτιπι ΑΡοδοΙστιιιιι. Ετ πιιοδ ετατ δ. Καδεπιιπδία,
·πιιιιε οι ειπε δε σιιιπἰιιτπ νἰτ8ἱπι1ιιι. ΟΔιοδ Ινετο ετατ

δ. Μαι·τιιιι) τποδο ΙΙΙιιιε είε δε οτππιιιιτι ΟσιιίεΠοτιιιιι Ττἱα

νετσ (ιιπτ ιιι εαδειιι α:δε αΙτατΙα , ειπα: ω: αΙιπιιο αδδΙτα

τπεπτο ίιιιιτ τεεσιιεΙΙιατα ατπιιε Ιοεπεδιιίτα ιδεΓτ α.Ιτατε Πο

τιιίπιειιιιι , πιιοδ είε ΡτσΡτἱε δ. δαΙιτατστἰε; δε αΙτατε (ΞαΡἰτἰε,_

πιιοδ είε δ. Ι:ΙοτειιτΙΙ ; τεττιιιιιι αιιτειιι είε δ.. τιιιαιι ΡΜ;» -

'νοτιιιιι Ρσπτἰθεἰε- ' - 7 7

Ντικ δε Αεεατ.οκε πιιοδ δέσετε ειιεΡεταιιιιιε Ρ·τσίε

πιιαιπιιτ. Αιιωιι.στι Με πιοιιιαειιιιξε Θ. Ηστεπτιι δοΙεπε

τειιιαπΗΠε εστΡιιε Πιτ Ρατι:οιιι αΡιιδ Τστιιαειιιιι, ιιΒ.ἰ δειιστ

τατιιτπ ίιιἱτ τιιιιστε Νοτιιιαπιιοτιιιιι τεττιΡοτε Νστιιιαππιεαι

ΡετίεειιτισιιΙε , πι.εδΙτατιιε εΙΙ: πι εστδε.Ε.ιο πιιαΙιτετ ιΙΙιιδι

τεΙΙΙειιετετιιτ-ΡτοΡτια: τεεισπι. Ιταπιιε Τοτπαειιιιι ΡετΒεπε,

ιιτ ταειΠιιε· ετεδετετιιτ ε δε ιιτ σιιιτιιε···ίιιΓΡιεισ Επτά ιιτπιιε

τιιπαε ατι εο αιιίεττετιιτ ., εοπττα&ιιιτι έ: ι":ιιιιείτ ) δε εἰτεα Ιοειιιιι°

πιιαΙἰ δενοτιιε ειεΙΙΙετιε , πιιιΙτἰΤπιιε δοειιιιιεπτἱε Ρειιδιίεετε

ΙΙιιδιιἰτ Ισειι-ιιι πι πτιο πιιιιείεετειιτ οΠα ία:ΡεεΙι&Ι Ειπιίτι,

πιιεπι απο εστζπονιίΤετ , εοπτιιιιιο σΡΡσττιιπΙτατε αδεΡτα )_

ΙΙΙιιε·αεεεδειιε , σιιιπἱα πιειιιΙιτα, ειιεεΡτα πιιαδαπι Ραττε εα

με. , ·αττιΡ·ιειιε ιδιιεεπτε Βεο $αΙιιιιιτιιπι ιιίπιιε Ρετνεπιτ,

Ποπ-ιτε ΜοιιαεΙιΙ-ἰΙΙἰ-δ. ΡΙιΙΙΙΙιεττΙ τΙιείαιιτιεπι ,' πιιοπι- ΙΡσπτε

ποΙοετιιιιτ , ιι=ινιτι αιιιιίετιιιιτ. νει·ιιτπταιιιεπ στπαπιεπτα Ριτ

τἰοίι, πω: σΙἱιιι ειιιιι εστροτε δ. Ρ ι:οκε Ντι ι ΙΙΙιιε ίιιεταπτ

>δεΙατα. τετιιιιιετιιιιτ. ΗΙε ιταπιιε ΡαττατΞε , ιπεπσατιιπι ΜΙ

πιοιιαΙΌτετἰιιιιι ιπ 8αΙπιιιτιο ιτπΡετΙο δε νσΙιιιιτατε Τιατιιμέ

·'ΤΠι.οτ ()οιιιιτια.ε Ε: ·πιιια"_δε τενει·Πσπε Γειι ΗιίεεΡτισιιε

_ταπτι Ραττια ειιιι&ιπαιιδεοαπτ , εεττατιιιι πι εσπίττιι&ισιιε
ο· ι
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ιαοααίὶετἱἱ Ιεα›ο:ειΒαα:. Νεα: εα.ΠεΙΙααι ΞΗα:Ι, ααοα νικα

:α: $::Ιατα:Ξαε, αοααατα :Η πο.: ; ία! ροΠε:: :ια :αααααεα

τααι :αοααί:ε:ὶἰ ατομα· αοΠεε νἰεἰαοε ἐ ίαΡ:αάἱἐ:ο (ζο

αα:ε α::ΠΠεα:ααι εΠ. Ρε:ίε&ο αα:εια :αοααΠε:Ιο, νεα:ιιια

εἰ: επί :!ε:Πεα::οαεαι. Ευα: νε:ο αε:Πεει:α:α ααα:: ,ἰΠὶεια

νεαε:αΒ:Πε ίσια:: :ιεεἱΡἰ: νο.ίεαΙαια ἱα ααο Γε:ν.ειΒεια:α:

οπο. ίαΡε:Πόα ΠιαέΗ , δ: Ια ε: Ι)εο Ρ:αΡατα::ιαπ ΠΜ αοτααια

- ῇαίΓα εΡἰίεοΡο:αια, ααἰ αόε:εια: , ρο::ει:ε νοΙαἰ:. Ε: εαπ:

ΡετνεααΤε: :ια ααοαάα:α 8ταααε Πικααι αοα Ιοα8ε α) οί:ίο

:αοααΠε:ὶἱ, Ροαααε 3 ααοό. ειπε Ιενε Μετα: δ: Πιεινε , α::

ε:: εαατανει:ιια1; ει:: Π ίε::ατα , ααοά ίε:εβα:α:, ίαΗΤε:, ει::

ΡΙααα›αια. Ι:ειααε (:οαπεε νεΙΙ: αοΗ: ναΓεαΙααπ ειπα Πια

&έε α::αΒαε Παρε: ΙαΡἰὸε:α Ροίαἰ:, δ: ααἰά οραε εΙΙε: Ρε:ααἰ

:ε:ε ίοΙΙΞεί:ε Παὸαἰ:: :Π&αιαααε εἰ: ε: , α: αΙὶααΜ :ω τω::

Ρ:οΡ:ἱἰε , ααα: εἰ:εα εαιαάεια Ιοεα:α εΙΤε νίαε:κια:α:,ΙΙεε:

αοαααΠ:ι εοαεεΠΠΤε:, Ξα ΡτεεΓεα:ἰ εοαεεαε:ε :ὶεοε:ε: , ααα

Ιἱ:ε: αδεια Πιαέ:αε δ: π! Ιοεα:α εΙεΠ:ία:::ααι Γε ααα-α

Ρεταα::ε:ε:, δ: οαπαὶΒαε ααΞ·ειαε:α.α: αΡαά οτααἰΡοτεατεα1

Βοαααακα ρἰαε Ια:ε:εεΙΤο: ε:αΠ:ετε: , ααοα ό: Πιθ:ααπ εΠ.

Νεαα εοα:αΠ: εἱἀεια ἱα Ρ:οεΓεα:ἰα οιααἰαια ααἱ αόε:αα: οια

αεε ροΠεΙΠοαεε , αααε ἰα Ρ:οΡ:ἰο κακα:: ἰα :ε::ἱ:ο:ἰο δα!

αια:ἰεαΠ, ἰα εεεΙεΠαε, :στα εαΙ:αε , ααα”, εοαΠ1ετααΞαεε.
Ηετε :Με αοαα Πιαέ:ο εοαἔείΤο:ἰ ::ἰΒαἱ:; Πεααε ει! ΔΙοεαια°

αεΓ:ία::ααπ :ιαίααε ΜΙ:: :ΙὶίΠεα1:ε:ε ία ίεεΙ:: Ρ:οΡ:αι εοΠοεα

να. Α Τεταροτε ΠΙοαίααε :ια ΑΒΒα:εα1 Ραεοεα:εαα

:ιοΒει:ἰο. 5ααθ:Ξ, αν: ααο Ιοααἰαιατ , Πιο ρο:εΠ:α:ε Πει: :Μαα

αε:ἱοαε (3οαα:ααπ Ρ:οαεαἰεὶ Τεαε κα: :οι ίαἰ:. Αααα

νε:ο αίααε :ια αεΠ:α:ίαοαεαπ, ααα Πιθ:α εἰ: α Β:ἰ:οαὶΒαε

Πνεωα Νοται:ιααάε, ασα ααοΠα:ε: σ.Ποε , ω: :εαε:α Πα::

εο:ααι ααΒεβεια: ΠοαΠαοε. Πόσα εε::ε.εοαίεΙΤο: Παἰσαἱ:

αοαααΠαε ΡοΙΤείίὶοαεε ἱα ὸὶνετΠε Ρ:ονἱαεὶἰε ) ααα: ααα: ὶρίε

:εα1Ρο:σ.“Ρ:πάΞ&α Νο:απααἰεοε ίεα Β:ἰ:εααἰεεε Ρε:Γεεα:ὶο

αἱ: αααΠπὶ: , νἰΓααπ εἰ: δ: αοΒἰε ἱΡΠε δ: απ: :ααΙ:ἰε , :ἱε ααἰ

οι:: αο:Ξ:α:: αια:ααιαιοαο α:ααε :Επειτα αρα:ὶ ασε :εταααΓε-.

τω:: , ααα: αοΙαε Ξα:Πααα: αααΙἰ:ε: · εαεἱρίε Πιαέ:αε ειεααὶΠ

α: , ίεά ἱαὸἰεατε αείεὶνἱ:, ααοαποάοεαε αααΠ:

. Ρααπαε Αααα: α: εοάεαι :κανο αποαειΠε:ἱο α:: Ειπα: 1

ααΙ :ααΙ:α:α . α: . εοαΠναωσαε ε:αΠ:α::α = ε::εαοΒα :ααα ααα-μ

·ο.



.ις6 ΗΙ$ΤΟΙΠΑ ενειι51σΝιε ΜΟΝΑδΤΕΚΙΙ :

.ὸειιιι @Με Πιο τισιιιιιιε ΟιΕισει·ι:σ Βιοστεινιτ :Ι σούπα ιιιιιΡΡομ

πω: ΡτεεΒγτετι, ότιάεο πιστικο άσιιιιπι :ιΒΒιιτἰει: Ρτσιιιε·~

πω; (ασ Ποπ Δω εοιιιιἰι:. . ν `

ΕΜΠ ΑΜιατετιι Εισαι ίιιιτ-Αωιιι.ιιειιι·ιιι Ασια”, επι

Τειιτωιι.οιιε (:στιισε εκ ιιισιι:ι.ίΈετΙο 5.Β·ιικεοιστι Ισ

τιπειιΒε, ειιισάα:Π: ίιιρετ ει!νοιιιιιΙ.ι€αιο, ειίΤιιιιιΠω νιτν:ιΜο

Πη:ιιιιιιε , δ: ισ στοοιιι:τιτἰε οεεΙείἱ:σ_ἱιι πιο δ: αιτεστιτσ ι

οοιιΠτιιοιιόιε ιιιιιΙειιπι Πιιόισίιιε , σοὶ' δε; Ρσίιιιισόιιιτι σο

Πτοπιιιτοτσιτι ἱιιἔειιἰι Αξιοπισ.ιτι δ· Β:Νεο1ετι ίιιίοι:Ριτ

·ικτ8ειιό:ιιιι. · · ·

ΡοίΕ Αιιι:ιΠιοττιιιιι ΚοιιειστιιεωιΒΒ:ιε, ά:Ιιιικ: Αοιωε-.

ιειι·ι·ιιε , ράτσα θιιωιι.οιιε. Ηιιιε Γιια:είΠτ Πεσ·όι!ε-.

«Ειπε Ριιει:ε ιι τα” ειΒΒ:ιε οι: ιιιστιαΠ::τίο Ε. Μεττἰτιἰ Μειο

τΞε-ιιισιιαίὶετἰι ειΠιιιιιιτιιε , σοὶ τυπικο Βιιι&ικιι:ιε ειτοιισ ΜΜ

τἰειε ειιιειίι Ιικιίστ τσίιιΙ€ειιε ει.ΒΒοτιειιιι ίσο τοπιιιιστο ιιιιιΙτιίειτισ

ιιιιιΙτιίοιισ πιοι:Ιιε όοεσειινιε ό: τοο!ιστιινιτ. · ΑΒ ιι·ιιτιο Για:

στάιιιπισιιιε Μαρια :ιά.τοωΡιιει ιιιεειιΠοιιιε ποσο εειοσἰστιἰε

ίει.Ινιιιια....σ& ὰ Ριιι.οοΝε Αιισο8:ινσωπι θσπιἰτο ιιιαιιι....

στάιιιοπι τιισιιο.Πιειιιιι ιιινοιιιτ τερισιιιτι.ι..ά μη: @οι ΙσρΓιιιτι , ·

οποιο δε Ρτ:Μιεπιιι:Ισδε σΡετ:ιιιάσ ίοεἱτ ίετνιόαιιι, δςοι·επιτ,

σοφια εσιιιιτιιιτεινιτ ισ ιιπ:Πστειιι Μεσοι Ηιισιτ.ιτιο αι.ΠοΙΠ .

ει πω: πωσ σιιστοί:ι , σε ατιιιιιιιΒιιε ΐτ;ιτττιιιι οσταιΙσ.(ει ποσο

σπιτιιιοί:ι ι ίσο ΗΒοτ:ιτι Ποπ ω στόιιιοτιστιε Δωεω. Ν:ιπι

απο ία :ιο σκετοιτιι οἰτειιιιιὸατσε , δι Ξι Βιιτιιιιιιε εει·ιιεκτιι:

ιικιόισιιο ίορτοε ., οΙΤιιιιιτσεσερστο ίιιί Ρο.ττσιιι δ: ·τεΗιιιιἱ-ἱο

Ειιι&στιιτιι , εισοτιιιιτ Βειι:·Ι.ο:!ιοε δσόσπιι:, νεΙ Ποιά

ΑοτιιΕισιτι ό:: ι8ιιε Πι:ιΙόειτοττιτιι , 8: νειιστοιιι: ω εεειείἰειιιι.

, δ. ΗἰΙειτΞἰ, ισΕσιιο. ιιπιιιἴετιιιιι: ί:ιεισιιτεε Ρτσ Ροδο σ1.ιιιε Δινε

ιιιιιιι , α εισιι. ρσίΈ ιιιιιΙτιπτι τοιιιραειιιε!ιοειτοπιι σίιιιισνιιιιι

ιιισιιπίὶειτἰιιιιι ,- οποσ σπιτι ΒιιΠΕτι Πω ιιιν:ιοτο,Ρετία&οπι-,

«:οιινσε:ινιτ Μαη οπο· :ιιιπιισι·Ϊ τοιίοορσε κι.ι:ζεσιοπίο

παπι , Αιικιιι.ι=τιιι Τιιτσιι·ειιίεπι, Ηιισει·τιι-ιι Ατιάε8ο.

νειιΓειτι, Μεικιιεκπι1Μ ΡΕ&εινοτιέσω ,-ΟΑιξτεμ.1Μ Νειιιι-ι
ιιοτειιίειιι. ΑΗὶὰἰε.8ἔ ΟΑΒΕΚΙΩΒ5 _-Απσε:8ξινοτιδιιιτιοσωω ξ Δ

:και ιισιισιτιΒἐΠ ιιι:ιττο [πει Η: Ι.ΒΕΟΑΕΠΕ, δε οοιιιι18ο διο.

πιοιιιιτιο Ασκ ε , δε οσοι ασ ιιιιιΙτι ΜΗ ιισοιΙοε > ιισει·ισιι δε

ρσΡιιΙιιει ιιττιιιΓεμισ ίειο:ιε ΜΜΜ: ιιιοΙτιωσιιιιε , ΑΒΒιιισε, δ;

1νιωμω, ό: (Πασά , σπασω πσιιοΙΙ.ειωιιετιιε. Τιιπιι
ο Ε όι:ε!ιαιτέ



·ωι·°°

ι δ.0Π.ΟΚΕΝΤΙΙ νΕΤΕ1:15: ιι α :::·7

δε:ιιεε:ε ει: Μα:: ια Εισαστε δ. Τι·ιαι:ει:ιε , δέ δ. Μ·.ιιιιιιε

ιιειαρε: νι:8ιαιε , δ: ια αιειαο:ιδισεε:ο:αιτι ΑροΒ:οΙο:ααι

Ρε::ι δ: Ρεαιι , δ: δ. Ρι.οι:ειι·τιι ()οαίεΙιο:ιε. Λααο

Βοαιιαιι:α: Ιαεα.:αιιτιοαιε ΜιιΙειιιτιο ααεἀ:ῇειιιιιο μι·

.πιο ίει&ει θα: Η:: δε:ιιεει:ιο·- Ρ:ιαρε:εε ειπα: α::α:ιαε

δ· Ειο:εα:ιι .. . .ι ίε:ι αιωνια ε:ιε ιειια :ιιέ:αε μασ: :ει::ιε Ί ε .

Με; Ιιιι:ιε δινω:: :ιαέ:ο:ι:ει:ιε , :αμε εε.Ι-ιειιιαε, δ: ειιιε εε

εΙείαιίιιειε ο:α:ιαιεα:ιε. Και: εια:εαι ε:ιαιιαιΙ:::ι:ιοαεαι οι):

εοαιιαιίΐ::ια :ιααιε· ΧΧΧΠΠ. δ: . . . . . :ιιεισαε ::ιΒαε. Κε·

:1ιιιενι: :ια:ειιι ιι: Ποαιιιιο. . . . ι αιεξααααι ιαέ”:ααι- ::ς:ε8ι Πιο·

:ειιαααεαε , ειααο ειδ Ιαεει:αε:ιοαε Βοαιιαι Μ ιν. :εεααιι-·

:ε Ηεπιιιοο ι:ε8ε ,ρ (ζοαίαιε θιια:ιιαο , Ει1εΕΒιο

Ροατιιιεε. _ ο .

Ηαιε 5αεεεΠι: Ποαιααε ΑΒΒ:ιέδιοο·, νι: Μια· χεαειιω
ι ΕιιΙιε , εοιαιαι:ιαα· (ιιααΙιειαι.:ε Ραε:ιι:αε , :ιιιεθ:αε Πεο δ:ιιο

πιιιιιααε, α::ιαι:ιιιε Έεί:ειιιιεατι, νε:ε:ιε Μια: δ: :ιονι :ιμ

Ρ:ιαιε ε:αδι:αε, Ιιισε::ιιιιιαε Ιιττε:ιε, 8:ειιααιει:ιεει, :ιαιεειι:α

ειιε:ο:ιεα, ιι:ι:ιιιαε:-ιεα, τααΙιεει δ: εε:ε:ιε ει::ιι›αε ρε: οπι

ιιια ιιαιια:αε, δ: ιιιίαρε: Ιι::ε:ιε Ηειυτειιειε δ: Ο:ει:ειε Ρει·ι:ιβ

!ιαιαε ιε8εα:ιι δ: ααικαιιι. Ειαε ιια:ιιο αιΒιιοτιιεεει ιιοί::α

ε:ενι:,ΡΕιι:ε:ιααι,αιιΙΤειιεε, :ει::αε Εριιιοι:ε Μια Αέιαε εαπ»

Κοιο:α:αει:ι ααεαεια εο::ει:ι: δ: ετ:ιεαι:ιεινι:. :Το:αια ειιιε'

ίια:ιιατα απ: ια αιεδι:εα:ιιε ίε:ιρ:α:ιε Γ:ιαέ:ιε ν, ε:ι:ια:ιτειαίδ:

αιιίε:ιεο:διειτα οαιιιιααε α:ο:Βεαει ΕΙεεαιοίγαιε Μαριε ,·

ει:αει:οι· ίαι::ατα ,ο δ: α: ί·ιιιοε :ιιιι€εαε , ια:ι:ιαιτει:εε ιιαιια:ι

:ααι δ: εο:ροι·ατα £Ριαιιαιι δ: εοιειο::ιιι :αε:ιιε:ιαιιαε ειιτ:ιαε..

Ετ:: ετιαω α:ια:ιειιε ειιαι 8:ιιι:ιεα:ιιιιιε , Ηειιε εααι Ηεατιιιαε.

δι :μήδεια :ιαο:ιεαιεαταααε ιΙΙι-αΙι:ιαιε :κι Ρε:ειΡιεα:ιεια

α:ιειιι:εα:ι:ι:α Ι:ιαίαια Γααια εοαίείΤιιε εΠε:, ιτε. ΗεΒ:ι:, α: δ:

ιΠιιιτι Βει·ε εοαι:ιεΠε:ετ· νι:ιειι:ι:ιι: ειιιια πια εαια ιει:ειιτε

ιιιεε:ε. φαει: :Μετα ::ι:τιιαακα, :ια:ιε ιιιε εοαιι:εικιτιι:,

ααΠι ιιιε ι)οπιιαο ίοΙι εισαι! ειιιεια ια:ετεε:Ιειαιτ, ιο:ιαεΒιι

μι:: Βοαααι :εΙια:1αεαε εκεαιριαια Ροιιετιε·ίαιε , α: απετ

εεΓιο:εε αιειειε ειμαι Ι)εααι Πα: αα:ι:α :ιεεαι:ιτο:εε :μπι Μ»

:αιαεε. Οαιιιιιιαε οπιιιιιι Βιέιαε ειι, α: οαιαεε Ε·ιΙνοε ακε

τετ. Ε: :μια :ιιεεαι δε εο,δααιαιε Ρειιιο: Ξ Ρο:ειια:εε

. Ιιαιιιε Γεεεαιι , Οοιαι:εε,. ΕαιΓεορι , δ: Α*ισιιειτεε, ρ:::ειΡαι

αεα:ι: α: Ρ:ιι:ιεα:εαι δενε::ε ιιαιαΙιειαιτι :ιεδιτααι ιιοαο-·

κι: `



με τιι5°τοπιιι ενει18ιοΝιε ΜοΝΆ5°τειιιι ο

τιιιιιιπεδε τπιτειιιιιιιιιτ. Ποιππιιτι ΑΒΒιιε Ηιιοο (ιιιιτιιιιεειιἐ

οι εοεποιιιι, νιτ ναΙειε νετιετιι.πειιιε, Μ:ιειΓιτιιτπ Γιιιιιιι ειιτιι·

ειιεειι:ιτ δε Με Γιιιιετιοτειτι Γε εοπίριειειιετ. Ιτι Μπιτ.,

ιπ Αειιιιττιπιο., δε ιπ Βτιτιιππιει, δε ιτι ιταΙιε ειπε Μπιτ «πιο

διιε. διιο τετπροτε εεειεύει ποιὶτιι ττιιιιτιιττι διιιιτατ:ι ειι ιτι

:ιετιιιιτεπειιε ροΙΤειιιοπιιιιιε, δε εεειειιιε , δε ιο ΡετΓοπιε ποδι

Ποιο εΙετιεοτιιιιι δε Ιαιεοτιιτπ ίιι:ειιισ.τετιι νιτιιιιι τεΙιτιειιιειι

απο , δε οΒ @παπι .απο οιι δε ιιοιιτι Ιοει :κι Ποιπιπιιιιι

εοπειιττειιτιιιιιε. ιο οτιιιιιτιεπειε ειιιοτιιιε ρι.ιιετιε εοτιιιτιιεπ

οι δε απτο δε ιιτ8ετιτο ειτεο. άπο Διοτι” οπο: (πω: ιιι Ρτει?

ιιγτετιο, οι: Ώοτιιιιιιε ΑΒΒιιε Ριεεοειιιει1: Βιμ:: τω. _

Μιίετοιι δε εισίοι:ιτοε ίειτετι Γε οοιιιιιιε, εποε ιΙΙε εειοειιιτ δε

ιιιίιτιιιιιτ, δε ειιιοει τει.ιετιι οιιττετιι ειττιιίετιιπο Νιιτιι ποίιτιιιιιιι

Με ειιιεθιιε Ποτιιιτιι οιιιιτιιοτόεειιιι :ιππιε,πιεπιιΒιιε Γερτειιι,

ιιιεΒιιε νι8ιτιτι Βτε8ειιι επι ιεοιπιπιΠιιτπ Ριε δε οιειιιιε τιιιίε-ἔ

τιεοτειιιι ίεΙιειτετ Βιιιιετπο.ΙΤετ τι. Νοε 1ιιπιι ειοτττιινιτ ιιι

ιδοτιιιτιο , ίσια (εκατ ιιι ιειιιιιιιε ει-ιιιιιιιοτ τειπροτιιιιι, πω.

ποια πιο =νείροτε _, ειρροιιιιιε στ! μετα Γεω ιο Γεπεειιιτε

ιιοπ:ι , ιιπιπειιίιιπι τιοΙοτειπ ιτιιττιΒιιε τειιιιιιιιεπε. ΒεριιΙτιιε

οι οιι ι2νιιττι Βοπιιιι ΑΒΒιιτιε Ριιιιιιιιι τι:: ιιι ειδιιειο

δ. Ποτειιιιι , ιτι εο Ιοεο ιιΒι Και ιιιι:ετ διιο Γετιιιιετιι εοτιιτιικ

τΙειπ Ρ:ιτι·ιιιιι ετιιιι ποδια τετιεττιτιοιιιε δε ιιιιιιΒο πειτε

διιινεε0τιε.

  



εΑΝετι ειιιυτσσιε
δ ΜΟΝΑΟΗΙ ΤΙΚ.ΟΝΕΝδΙδ

Αυστσιιιε-συσσσε ειιεσιιει>ιεεστσ
τ ·Κστοσιεεεσσ ΙιιιΙιιε σσισΙσΙε τεττΙσ , ΙΡΙΙ

Αεισοτι εσεενσ.

ΙΝ ΝΟΜΙΝΕ $ΑΝΟΤεΕ ΕΤ ιΝσινισΠ.ε ΤΚΙΝΙΤΑΤΙδ ΑΜΕΝ.

  

Δ β».Υ Ιι.ιεε·ι·ιεεισιε δ: τσετΙιτΙε .νεσετεσσΙε τστοσιιε

·· ι 7 ε ε ΙΙσιι Ρεδτστιε εισΡΙεδτεσσιε ισ (.ἶστιΙΙσ ίτεττΙΙιιιε

Ι:~Ψ`1 εα:σσσίτΙε ττισσεσετιΙ ΤΙι·σσεσΙΙε Ισ ΡεττΙεσ

: Α;;τ* Ηιιεο δεσθτε: Ιζστδττιε8εσίΙε εεεΙεΙΙει: ΙτισΙΙιτσιιε

ετεΙιΙεΡΙίεσΡιιε δεΙιιτειτι δτ·ΙΙσεετε: σΙΙε&ΙσσΙε ετΙ:εέτιισι.

Μειτσεε εετΙτετΙε ετειιιε σιιΙεεσΙτιΙε νΙιτι ΡτστιιΙΙΙΙΙε, δι νστσ

ΙσΙΙΙεΙτσ στ σεΓεεστἱεσι δ: στΙΒΙσετσ ΙσεΙ νείττΙ Β. ΜετΙε:

ΜεεσεΙεσεε ΙΙιΡετ δεεεσεττι ττιε8σΙε ΡτσσΙΡΙΙε δ: τιιιεισ ΡΙιι

τΙττιΙε εστσΙτεσσΙε σιΙεεστΙε τσΙτεειιΙΙε , ΙΙσισΙσιιε τσΙτεειιΙε

ΙΡΓε Ισ Ιειισεσι ΕεεΙεΙΙιε εεττΙσεετΙσσετσειιε ΙΙσεΙ εετσσΙΙεεε

ισσσΙσιεστΙε ΡετρετιιΙε ττεσετεσιιιε.- Ετ τιιιΙσεισ ΡτεεΙΒιιε

νείΙ:ι·Ιε, τιιιΙσ σΙ› ίιιΙ σιετΙτε σΙΒσἰε- σστι ειιΙΙισ ΙιιΙΙΙΒιιε σοσ

σσειισΙτε ε σΙσΙΙ ετΙεισ σΙ8σΙιιε ΙΙττετετιιτσ εΡΙεΙΒιιε σοσι

σιεσσετΙ Ριιτεσε , σιιετσ ΒΙστΙσΙΙΙΙΙΙσστιιτσ Γεσδτστιιιτι 8είτε,

εστιιτσ ΡτεεεΙΡιιε ιιιιΙ τεσι σΙεσΙ Ιιιετιιστ , ιιτ Ι)στσΙτιιισι

σσΙΙτιιισ 1εΓιιισ (:ΙιτΙΙΙιιττι νΙσετε , ΡεΙΡετε, ειιτσ ΙΡίσ εστι

νετΓετΙ , ίεΙιιΙιτΙε εΙιιε σισσΙτε ειισΙτε ισετιιετιιστ. @σε Ριιτετ

εΙΙιιιιε-σι·Ισ_ΙττιΡεττεσσΙε ΡτεεΙσιιε :επι ΡτσιτιΡιιιιτι τειιισιιε

·> · Κ Κ ε.



οδο τητα 8ΑΝ(ΙΤΙ ΑΙ)]ΠΤΟΙζΙδ `

Ήττα Ρα

[°Πτ:$π

(Ισια ο

Βιι.τ:τ.Ι3 2

ΡΜ Μισο

:Μπι σο

σο: τοτο

ΒιοτοΙιτΒατ

αιτσΙοσσιττσ στο , σιιατσ τιιτττ σιτΙ Ι)στσΙσο ταισ ρτσαΙστιτε.,

ιττ αιίτιιτττ τα , τιιοτΙττ σττττττα·Ρττωττττω νοσΙατσττε. - _ `

στ ΙΙΙσ τοτσρστο σιτσ τττ18τττε Ισ τοτα (τουσ οατΙιοΙΙ:ασς

ότε ΝσττττασσΙοα σΙΙΙιισσοσατιττ Ισ ττΙΙιττο > ΒΙστΙσΙσε νΙτ δ:

σΙεσΙΙΙΙστιτε Ατττττοτ το δ: σστσΙσο Ιτασο ΓατοιτΙΙ ρωττέτσε

:Η Ισ Ιιτοοτσ, σΙΙσε 8ΙστΙσΙα νΙταδ:νΙσστοστίιιΙ σστσΙσΙε οτ:

ΡτΙστΙτ δ: 8τατΙαστ τσαΙσσαο_ ίαΙιιτΙε, σιτΙα σστσ Ατήιτ·τστι σΙ

νττία ΓιτΡοτανΙτ νΙτατ ΙτιιΙιτε ττττΙοιτΙα, τσττΙτΙε τσιτσσασα νΙοΙτ

οιισδτα ΙτσροσΙτσοστα. 8Ιοιττ οσΙισ Ισ ΑΡσίτσΙΙοσ τττταττττττττ

τσ οσσΙΙατ -ΕοοΙοΙΙα , ιττ α ()ΙττΙΙΙσ ΙΙττσα Ροττα Ροττσε αέτστ

Ισστ οτασΙΙΙε ΙΙ:ατιττιτε οΙΙ:: Ιτα ττΙιττσστιατστΙε α:τοτσΙ ΑσΙιττστ._

σσσ ΙοΙ στΙΙΙτΙα στΙΙοε οΙΙΙοΙτιττ. Ετιτσ αιτττστ τσαττγτιιτσ δ:

οσσίοΙΤστιιτσ εοτσΙσα σστο τοΙΡΙοσσιιΙΙΤο σσσ Ρατνα σστσ

τσοστα στσσιτστ , οιτΙιτε σΙισΙοιττττ ΒοΙΙα νοΙ Ραττττσ σοοοΙΪατΙσ

αττττττττωτ, στ ξαστα ταστΙ νΙτΙ σιτασσσσιτο σιτσΙττατΙε _σοσιτ

Ια ίιτΙοατοτιττ. Ετ σιτΙσττττ ΓατΙε το ασ τΙσε ισΙστΙατσ σιτσσ

(ΙΙιτΙΙΙιτσι, οιτΙ ρΙαοττο σιια:ΙΙνΙτ,ιτσΙοιττσ Ιτασοτ Ισ οττοοΙίσ.

στα αιττοτσ σατιτε Ισ στσο σιτε νττσοσιτστ σΙοΙττττ > ΡΙτττο

1σσασσο ΙΡΙΙιτε ΙοοΙ τοτσΡσταΙΙ Ι)σστΙσο, σταττο νττσΙΚοίΙ

στιτσσα στ· Πισω ΙρτΙιτε ΞσσασσΙε τσσίσττο , οοττο, ιττ σστσ)

στιτε :σστ Ισ τσΙσστΙσιτε οσοστιτε , Ι)οσ σονστΙΙΙΙισΙε δ: ίασἶ

ΕτΙΠΙσιΙε ΡοτΓσσΙε: σσσΙΙΙε σιτΙσοστ σαι το , ίτσ σσσΙΙΙστ

ίΙσο : ία:οιτΙΙ σΙεσΙτατο τττττττττω οΙατιτε, τσ σΙνΙσοτιιστ σιτε-ε

σττιττσ τέτατΙα ρτατοΙΡιτσε. ΗιτΙιτε ΙσίαστΙα νΙτΙ σιταστιτε Ισ

τιττιιτιττττ οσο ττττττττ, ΓατΙε σττττοσσοσατ: Ιτα οσΙτσ νΙττΙΙΙΙε,

ΙοΙιτσΙΙε Ι δ: στατΙοσΙσιτε αΙΙΙσιτΙε το τοστρστο,σιτσταΙΐσΙττ σιτ

Ισε ία:οιτΙΙ ατταε ΙαίοΙνΙτο,οστΡσε ίιιιττττ τσαοοτοσατ , ιττ Ιατττ

οατσΙσιτε οσσίιττστΙε , στΙΙΙε σίΙΙσιτε ροστ ασΙταττοτο νΙσοττα

τισ. (3ττίοτστο νοτσ ατταττ , στατΙατ σΙνΙσα ΡτσνΙσοστΙα ττσα

ΙΙΙττστ στσσΙιιστ σσσστιτστ αΡττέτιτε οτοΓοοσατ.

ίσττσα ΙσττΙσίιτε, οστΡστο οαΙ`τιτε , τσοστο σονστιτε, αέΕτσΙΙΙετ

οΙσσιτΙστ αισασΙΙΙε αΙσοδτισ ,

Εα τοτσροΙΙατο ΡαΠασΙστοττα: Ιασδ:2 Ροστ σωστο οΙττΙΙΙΙ-

::σστ ναοασαστ: Ισ ωστε οχΡτσΙτΙσστ, οτΙαστ ΙΡίτσΙοτΙσίιτε

νΙτ ΑοΙιτ·τστι ιτσα οιττσ τοττσο σιτοοστΙε ατστατΙε οτιτοο Πέ

σατιτε οτατ Ιτσσο οσστΙ Ιτ ιττ ιτασαστ σΙτ :σστ ατνιτΙστ
δ · . . 8 Η τ . . .

Ισοσ ιτσσαστ τσ τοττττστισ Ασττσοστσσ ιττ αστσιτιτ στοι_ δ] _ τ .

τιττ ασΙτοτ _Ι Γι: δ: οσστΙτατιτε Ωστε πατατα Ισ ΙσίΙσΙΙε ΙΕτ › Ρ Ρ

.|.στ

στ

Ετατ οσΙστ



ιιιοΝΑοιιι ι·ικοπιτΝειε. α6'ι

κ

ιιιαΕΙιτατιιιιι ΡΙιιίιιιιαιπ ιιιιΙΙο ό: οπιποοπτοτιιπι ιποιιιοτοτ.
(ιτοιιπιναιιατιιε ποιοι· απ οιε , οιιιπ νιιιοτοτ Πιοε ιιι€αιπ Ρο- Π

από τιιιαπι ταπιοπ ιιαβοτο ποπ Ροτοταπτ , ωιιωι ταπτο
ι πιπιτιτιιιιιπι ταιιι Ραποοε ΠιιιΠΠοτο ιιοτιναιοτο , ατι οπο ιΙΙιιιε

οταπτ .αιΤιιοτα ατιιια ιιιιιπο Ρτοίιτατιιε , οτατιοποπι ΠιιιιιΙ δ:

·νοτιιπι ιιιιιιτ,ιιιοοπε : νονοο τιιιι ΒοατιίΠιπα Ματια ΜαΒιια

ά ιοπα, ο-ιιοιι Π τιιιιιι νιιίιοτιαττι ιπίι:απτιε ιιοΠι οοπτιιιοτιε, άο

τιιιιπι ιποαπι οι: Μοπτο απο οπο :ιιιροποιτιιε απ οιι ιιοΠ:τ

νιοπι:ιιιιπ ιιι πιοπαιτοτιο ΤιτοιιοπΠ ιτι Ροττιοο , δι ιιι ιΡίο

ιοοο πιοιιαοιιιε ιρΠε ΤιτοποπΠιιιιε ιιαιιο οαΡοιιαιτι οιιαπι

ιιιτιιι ιιοποιοπι τιιιαπιοιτο απ ραττοε τοοτοΠιιε Πιοτο ιπ ιΡω

ιοω οοπΙὶτιιι ίαοιαπι , δι οι: πιοιε ίαι:ιιΙτατιιιιιε οοποιοταΒο.

Ετ τοΡοτιτο τατιιο τιιιιιιοπι , πιιιιΙ ιαπιοιι ποίιτιε αοοιιτιιιιιε ,

(οιι Πο Μοτο ιιοίροταπτιιιιιε , ιιι πιο ιιοΓτοε ιιτιιΡιτ : ιτα οι

οπιτιοε πως ατιιιιο ιΠιπο ιιτοιιιιιιιιιο Ροτοτατιτ ιιιιιιι€οτοπτ.

Αιιιιι·τοιι νοτο αιιιιιτοτιιιιιι Πιιι οοιιιοπε ιιοΠιροτ αιινοπιιΓο ,_

Π.ιιιιιιιιε ι:ιιπι Με νιτιιιιιε , ποπ επανιτοτ ΠιΡοτ ιιοιτοε οπο,

τιιιτ Βιαιιιιιπι : τιιιΙΙο οιιιτιι δ: οο αιπριιιιε ποπ τιοΠτοτιιιιι

ιιοιιττιε, ίοτι Β- Ματιιι: Μαειιαιοπαι ιπναιπιπο, ιπ οο οοττατιιι-ι

πο οοοΠ Πιοτιιπτ ,·οοιοτι αιιτοιπ ίι18α οναίοτιιπτι '

Ροταότα @οι νιθιοτια , ιιι ττιιιιιιΡιιο νιτ (απέτιιε Λοιπ

·τοιι Ι:τται:ατιιτ ιιι (]ιιτιΠο , οο ιιιιοιι ιπ ταπτα: οαιατπιτατιε

Ροτιοιιιο πιιΙΙιιε οιι Πιο τωιιιιται. Ροτοτατ ιιοο ιΙΙο αποτο ,ν

ιιιιι ΡΙιαταοπο Γιιοπιοτίο ιπ Βιιτοιτο ΙΓιαοΙιτιοιιιιιίαΙνανιτ Ρο

ριιιιιιιι ποιπιπο ροτοιιπτο. Γτοίιτατα ι8ιτιιι· αι:οτιια Βατιιατιο ,

ΒΙοτιοΠιε νιτιΑιιιιι·ι·οιι ματια αεοπε ΑιτιίΠπιο οαποτο οσο

Ριτ : Ο Ποο ιιονοτιίΠπιι ιταιτοε πιοι Μοπατιιι ΤιτοποπΓοε ,

ιιιιι αΠιιιιιο Ποιιιπρτο πιο οιιοταιιε. Ο Βοα.ιιΠιπια Μ:ιτια__

ΜαΒιιαιοποι , ιιιιοπι οτιαπι αμκ! Ι)οιιιπ οοιππιοπιιατιιπι πα

ω” .ι Ο ΑιτιιΠιιιο Ποιιε , ιπ οιιιιιε τπαιιιι οιιπιίια Πιπτ ρο

Πτα, φαει τιιιι εταιιαε οἔο ιιιιίοτ ρω ιαπτιε ιιοιιοΠοιιε τοιοτ

το ναιοΒο! απο τιιιι Ιαιιιιοε Ροοοατοτ οΒο ιιορτοτπαιιιι

Βοιιτοτα τιια , Ποιπιπο , πιαοπιΠοατα οι ιιι ιοττιτιιτιιιιο,· '

ιιοκτοτα πιο.. ΡοτοιιΠιτ ιπιπιιοοε , δι ιπ ιππιτιτιιιιιπο Βιο

τια: πιο ιιοροίιιιΠιαιινοτίατιοε ποίιτοε. Ηα:ι: αιιτοιιι πιο

πιω Ρο: ιποΙιτοε ιτιιιιτοει Ηοιιοιιοτιιπι έο-Βίαττια, Οι:ιοποπι ο

πο Ροτι:ο τιιοττιιο , 1οιιαπιιοπι α: Βτώε·ωι| , Απιοιιιιιιιιι_

ιιο Οαιιιαιποτιιια, ννιάσποιιι πο (ιαΙιιοιιιοιιτο ,Ροτιιιιτι άι:



2.62. ν1°ι°Α δΑΝΕΤΙ ΑΙ)]υΤΟΚΙδ

Τοτσισσί- _

Ποιοι! Μ. '

Με8σσΙσ

τι: δι Β

Βστοετσι

ΑΒΙ:.ιιιε

Τιτσοιοδε

δ :Μινι

τετσΙιιιστε

ΠΓ.

(ζιιττιοιεσσ, ΚισΙιεισιιτο σσ Ηετισιιτιε, Ησοτισιιοι τισ Ρτε

ισΙΙιε, δι σιιεττιΡΙιιτιιοσε εΙισε, σοι σε οσεστισ δι ιστιεοιι

οι ιοισιίιιστοιιι- .

δσσ ίετοσιιιιιιοιιοι· ιΙΙιισ δι εσοιιτεοσιιιιτοιιτο τοιτεσιιΙιιοι

σιιστοσσσ ειδ Ιισίιιιιιιε ιισΙιτε: ιισσι σεΡτιιε , δι σιτιιιιττιιε σετ

σστιιιοε οιεοσιΡετιιε, δι ίιτιδιιΠιιιιιε Ιστισιε δι σετσοιε ίσττσιε

νιοιιιιε ΙιΙιστειιιε σιιιιτιτ , σισοιιοι οσο σιισιτοιιε οι σοιιτιε·

τοσε- Ιο σιιΡσσιιισοσ ίισιιισστο Ρτεισιιίιε σστσίσΙνοιιιεοε,

απο ιειο εοοιε σσιστο δι ίσΡτστο , σιισσ Ρεοσι ίσσστεοι,·

ιΡίσ νεσεΠσι. (ισοιισιι Ι:σΙΙστιιτο ιοίΡστειιε ίστιιιοιε , δι

ίσστστο Ι)σι ετΙιιιτισ, δι ίστίετι σιισσ νστιιοι ίιιιιιιι , σιισιι

ίιιΡτε Ρτε:ιοιίιοιοε,οιιιιιε σιδστσΒει εσιτοΡΙστσ , οι ιΡίσ 8Ισ

στο” νιτ Ασιιιτοιι ε ίε:Ρσσιδιιε ιοιιιιισιε στοσιε ()ιιτιίιι

σεΡιιιε ίιιστιτ : ()ιιττισιισ ει: σοι ΡστΙισιε δετεσσοιε Ιστιε

ι:οτοΡσσιτιιε ίιιιιίστ , δι σεισοιε σιτιΠιοιιε , δι εΙιιε σιισιιιιιιιε

σοιοιΒιιε Ροσοιε σιιτιίιιοισ ετττιιιιει δι ιτοτιιεοιίίιιιιιε ιστοισο

τιε, οι (ΙΙιτιΡτιιτο δι σιιιε ιισσιο εΙιοσσετσι , ειιιιδιιιε οπο”

δι ιο Ιισσ Ρστίσνστειιε σιιοι δεΙνειστιε οσιιτι σΙστοσοτιισ , δι

Ριεσ οιειτιε σου , ει: Β. Μετιει ΜεσσεΙσοσε , εΙοιι σΙστισίι

σιισ δι Όσο =σσνστιιιιτοι Βστοετσι οΙιιο νσίττιιτο δι νσίιτι

οισοεΙιστιι Τιτοοσοίιε Ρεττιε , Ρτσσιιιιιε ίσσιιΙιιε στετστ ίσ

σοιιιοισοσετστ , δι σοτιιιιι εσιιιιστιιιτο ιιισιτστ ιΙεσιτετστι

ιειισσοι ίιιΙυεδιιε ΡΙιιτιοιιε τσττιΡστιιτο σιιττισιιΙιε , απο ίιιιιοι

ΑτΙιΙσιετιι Ι)σιιε ιστιιιιιιιιοοι σοοίΡσιιιιΤσι , σιιιε τοιίστιιε ιοι

ίστισστε σσοιΡειΤιιε σο. Νοέισ σοιοι σιιεσετιι ιοοι εΙισιι:ιο

τιιΙε: τσσιιισι ίσ σσσιιΤσι,νισιι ιο ίσιιιοιε, ιοιοισ Ρστιιιε νινι

δισ Β. Μετιεοι ΜεσσεΙσοεττι ιι σσιιττε , δι σΙστισίοιιι Βιτ

οετσιιιο ιι Ι:ινε ισιιι ισοσοισε δι Ισνεοτσε,εσ σιιτίιι Ρτε:Ρτσ

Ρστο σιιοι σιισσοτσε , σοι σιιοι νιοσιιΙιε σιιιοι1ε νιοσιιΙετιιε

στετ, ίσΙιιτιιιιι ιεπισιι ειδ σιε τσΙισιιστιιοι- Ο οιιτε τσε, δι

ΡετιιΒιιε Με ιοειισιιιιιο ίσσ ΡστσσΙσΙετσ τοιτεσιιΙιιοι, δι οι

σιΙισσοιιΠιτοιε Ρστ ιισε οσοι ιοίσττοετισοιΙιιιε σιιοι Ρσιτσ στ:

(διιττιιιιεισ, Ησοτιισ τισ ΡτεισΙΙιε , -Ατιστσε σσ Ι:στιιετσ,

Κοίτσσσ σι Ριιτσεσσ , Οσσοσ σσ Ροτσσ τοσττιισ , δι Ριο

τιιιιιε εΙιιε , σοι σιιοι σισ ιΡίειιι οσδιστο Ρτεσσσσσοισ νισσ

τεοι, δι ισιιι ιΡίσ σσιοσσστεοτ, δι·Ισσιιιιτι ίιιστεοι, τσΡστι

τιιιιε σστιιιιιτοιιιιι. ·

2 Ειισιιειιιε ισιιιιτ ε ίσιοοσ, οι νισιι ίσ:ΙνιοσιιΙιε εΙιίοΙιι
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τιιτιι , δ: ε ρεττὶὸἰε ΙΠιιεεΙἰτἰε ΙΙΒετετιιττι ιτι εο φο Ρττετιτιιίι

τιιιιε Ιοεο εΙΤε , εΙτιίΠττιεε ιτιειιτε ό: οτε ΑιτιΠιιιιο όερτο

ιιιετιε νοεεε, ω να» ννι ι.ι.ιε ι.ιιιιιι νειιετεΙιιΙειιι εΒΒετεττι

τιιοιιείτετϋ νείττι Τιτοιιειιίἰε εεΙεττιτιιε τιιιττειιε, δε νἰεεε

νεΠτεε όεροίεειιε , νετετετιι Ιιοπιιιιειιι απο _ΓειειιΙετι ω»

τἱε Γε ειτιιειιε , τιονιιτιι Ιιοτιιιιιετιι , τιετιιτιιιιι νιάεΙιεετ Γεεττε

πάτε: τεΙΙΒιοιιιε Τιτοιιειιίιε ιιι εοόειιι Ιοεο εΠὶιτιιίὶτ : Γε δ:

Ιοειιττι ἰΡίιιιιι ειιιιι ειπε τεττιε, νιιιειε , Ρτετιε, Ρείειιἰε, πε

ττιοτἱΒιιε , όεειιιιιε δε τετΗτιΒιιε , δ: Ρεττι.ιιετιτιιε ιιτιἱνετίὶε ι δ:

ίιιε ιιΒΞΗΒετ εοτιίιίὶειιτὶε Βοιιε εφ νείττο Τιτοιιειιίι ετ! ομιτ

νιδτιιεΙιιιττι δ€ ιιεεεΠἰτετιιιιι Ρετ εΒβετετιι Τιτοτιειιίειιι οττΠ

ιιετιόοε ό: οτὸὶιιετιτὶε , όιΡττιΒιιετιόοε δε όιΠτιΒιιετιάε ω·

οικω δεόοιιετιε , τττετιεε εΒειιε Βεο δι φωτ : Α ΒιιιΒιιε

τεττε: εε τε·εΙειιιενί, τιιιιιι ειιιιιετετιιτ :οτ τιιειιτιι ιιι Ρεττε

ειτε1τείτι απ. ΠεόιιιτιΠι ιιιε τιιιἱε τεθιιε εε (με πιει, αιτ

τἰε ἰοττἰτιιὸἰιιἰε ε τεειε ιιιιιιιιει : ιιιιιετιιτεΒο ιιι τετιεττιετιι1ο

πιο ιιι ίεειιΙε , Ρτοτεεετ ιιι νεΙεττιειιτο ε!ετιιιιι τιιετιιιιι ,

τιιιοτιἰεττι τα Ι)ειιε ειτειιόιΙΗ οτετἰοιιεττι ιιιεειιι , ιιωιιιι Μ:

τετιίτετετιι τιιιιειιτιοιιε ιιοτιιειι τιιιιιιιι

]ΕτιιΕεετε είτ ετεο ετιΡεΠε ,- φετιι οσε όειιιιιιτι φαι

ττιΒιιε ε!τετιΒιετ όετιιεενιιιιιιε , δ: εΙτετιε εοιιίεετενιιιιιιε :

ιιι:ιιιιε εΙτετε ἰιι Ιιοτιοτειιι 1)οτιιιιιι ιιοΡττἰ 'μία @ΜΙΒ 8;

Β-Μετιετ ΜεφεΙειιεε ειιιε ειιοίτοΙε: εοιιΓεετειιτεε.

ΡοίΈφετιι νετο ίε:ειιιιιτιι τεΙΙιιφειιε, τεἰἱ8ἱοτιειιι νείττεττι

τιιοιιεετιιιε ίε&ιιε ιιι€τεΙΤιιε είτ, ιιτιεο :επι Γειιέτετιι νιτ:ιιιι δ:

ετόιι.ιιιι , ιιτ ιιονιττιιιε , όιικιτ , ιιτ Ρτατετ Ρειιεπι δ: εφειιι

Ε νεΙ οΙειιιιι , Με εοιιάιτε ιιιιΙΙ:ι ίιιιιιετετ ειΒετἰε , ιιἰίἰ ίοττε

ίεΠίνί (πει ετιιοτ 3 ίειι ΓοΙετιιιιἰτεε , νεΙ ιιιεΒιιοτιιτιι ΓιιΡετ

γειιἰειιτἱιιτιι νιτοτιιττι τιοΓΡιτεΙιτεε ειιιιι ειιιΡΙἰιιε Γιτττιετε

εοεεετιιιτ. · Αί-Ρε&ιιε ειιτεττι ιιοτι ίοΙιιιιι ΐτιειιιιιιετιιιιι, ίεά

ετἰειιι νἰτοτιιτιι ε (αει Ρτείειιτἰε τετιιονεἱιετ , τα ετ› Ιιοιιιι

ιιιιιιιε ζτιιιιτιιοτιιτ ίοΙιιιιι ΓΡεθετετ ετ!νειιτιιε Αιι€εΙιεοε , δ:

ετεΓεετετ ἰιι τΙΜιιιτετε φαι τΙεετετ ιιι Ιιοιιιιιιε. Ι.ε&ιι

Μπι ι τιιοτιετΙιετιι ιιιιπιφεττι ΙιεΒιιιτ 3 Ιεδτετἰε καιω ,

·ιιι ΡΙιιτιιε εετιιιτ ιιιιτικιιιεττι τεεΙἱιιενὶτ ι (αι νεΠε τ:ιιιτιιτιι

ττιοόο φε :Πε είπε :τετ , ιιοθε εοιιτειιτιιε εΙτ. Ρτο πιω

·ΙΞειιτετιι Ειπε τιιτίιιτο τ:ΞΙιειο ιιιτιιιεΒετιιτ , ιι: ιιιτετ Ειοτεε

Γοτιοτιε ιιοτι εΙΤετ τεφιεε τοτροτἰε, δι ιιιιιτετο οτόιτιε ειΠιιιε

Π: επιπε

ειιιτ τω»

Μπιτ.

αιιιΙἰεωε

ιιεετιιιτ Η·

ετα: Πιε

Χἱδο
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Ύ.ιιιίοδιτ

ιιιιι·ιοι.ιδι.

Παοιοοιι·

:στο Ιιο:·

πι.

ροίτ ροτιι&ιιοι διοιτι τισ:: ίιιοοοδοτοτ ἰπ.Ιοοοτο. νοίί·ιιι

δοκάρι· απο τω. οπο: δ: δοίΡιοειδι!ιε , ι.ιτ ιοιιοπ1Ιο. ουτε

ιιιιΒιτιι.ιΠε οι·οτ δ: τποδιοι ίοιι οιιΠιιιε Ρτωι νότιο, ει!τοι·ιιιιι

οσιπρτιοιτιοπο τοπιο” τιιιτοιιε οπου Εττι.τοιιο διιιτπαΙιε

οτειτιοδε οοέ`τιιτποΙἰε οιιιοε ιο ΙοοοΠο ριιτνο.τοτι:ο :ιΙτειτο

οο.ΡεΙΙιο , οικω , οι Ρττοδἰιιἰιπιιε , ιΡίιιιε οτοοιοοε δοδιαιρ

νιοιιιε. ΙΜ οσοτιτιιιι ίιο8·ιιΙτιιε δε Ιοοι·γιοειτ , ιι›ι ειΠιδιιο:

νιοιΙιιο δι στο.τιοποε , ΙΜ οοτιδι:ιπιιοι ιοιιιοιιιιπ: ποίοιι·οο

απο οπο οιιοι·οι·ο , πιιΙΙ:ιιο οι» τοοιΡοτο , οστΡοτιε ι·οίο

οιΙΙιιτιστιοιιι. Ηοιι πιο ιοιίοτιιιο Ροοοει.τοι·οι·π ι Ιοτιοττο8:ιτιιε

Ροτίιοριιιε τι ποοιε οιιτ απο ίο νιΙοίοοτοτ ,. δ: ποπ ιιιιιοιι:ι.πτιι

Ιιιοι ίοοιιπδιι-ιο- ίιιἰ ίο.ποιοοιε ίτ:ιτιιπι ίο 8οτοτοτ , οιιτ ίειΙτοιο

:διο ιο !οεο οικου ιο διο οστοιιε τοοιτοιιτοτι οιτο ι·οίροπ9

διο , Νιιιιιε οΙιοι ίιιἰτ ιτοι:τοοτιιιιι οοτριιε ιοοιιιιι αδ ία:οιιΗ

ΙΒιτιιιπ τ. οιιιιο ὶπίτ:ιτ οτ τοδδο.τ οπο ίιιιπίιτ ω”. δοδ

απο δο Ισοο Πιο. πιιΠο τοίοοιιίτι δοδοτιτο ιδιοιιιδ ιο οοδοιο

δινιοι οδο οοττο ίΡοτειιοιιε ι δε πιο: δο το οιιιιοδιιι ιο Με

ἐμοὶ!! ιδιοι δοοοιιιιιε , ΙοοοΠιιοι φώτο ίιιιοπιο νοποττιτπιιτ,

δε οιιστἰοπε ειδ ιΡίιιοι ετοοοδιπιιιε, δ: στιιτἰσποε :το Ρι·οοο5 οι

οσ ίιιοδιιιιιιε ,. :ι.Ποιιιδ δἰνἱιιειτ ἰιιίρἱτοτἰοιιἱο ,ι δ: τπιιΙτιιπο

δονοτιοιιιε οτοο. Ι)οιιτπι ποοιε ριιιε ονοοιΠο ίου ιιοετονιΠο

ροτίριοιοιιι5. Ηιιιοιιε ιο ἰρίο ΙοοοΙΙο Ιοέττιπι οιιιιιίτοιοιιτι

δε οι οιιοιιτ ι:οοιιιιιιοατ , απο ιδιοιιειπτιιΙιιιο Ρτοιοιποπε Ριψ

νιιιειτ οσιιοοδοο:ιτ. '

νιδιιιιιιε ρΙιιτοε ίοοτἰοἱτειπτοε δ: ο.Ιισε ιοΒι·τοοε :ιδ οποιο

δι:ιτιιιοι ίιιιιοι νοοἱτο ,. δε ιο ιΡίο δοτιοιοπτοε ίειοοε δτ ιικο

Ιιιοιοε ειδ Ρι·ορτοι τοιποετο: Μισο :τοκοι Η πσιι ίτιιτιιιι, ί:δ

τοπι ραδιο Ροίτ τοτποστο ίετιιιτο.τοπι τ.οοιιροι·ειΠοέ Ι.οδιιιτο

τοπιοιι· ιπο:ιτοοτ:ι ίιι:ι Ειπε Ειοπσι·ιοοιιιο Ιιποοο.ιτ., οιιι ποπ,

πιο οι τοιιοδιιιιιιε Ποιο οοτοπι νιδοτοτιιτ,. οι ίοι·γιοΒιιτ.

Ιπτοτ οπο: τοιιιροτει , ιιτ δο αποτο , τοδδιδΙτ ίιιτδιε ποδι

τιιιιι, αΙιοιιιιοδοοιιο ιιιιιιτιοιοδιο Ιτιποιιοπτδιιιε :εδώτα ίδιο

τ.ει.ιτο, Ι:Μ11οιιαιτι αδ ρΙοπιιιιι δο οιε ποπ οοττἰοτοτι τιιοοιιιιιιιε:

οποιο οιιοδ ίιιοοΒτοιιτιι Β. Ματια ΜειοδιτΙοποε ιο εφ. οιι

ιιοΠει ειέιιιπιορτ,.οιιοδοιιο ΡΙιιι·ιιιτο ιιδο διοπστιιιιι τοίτιοιο

πιο πσνιιιιιιε τοίοτοιπιιε.

@ι;ιδειο·ι οιιἰτο διο διιο·ι απο οιιιττο ίιιο. ΠσΠιοτιπδο τιμο

διδτει , δι ειΠίε οιι:ιιιιΕΙιιτιιπιε ποιοιιιιιιιιε.ιο ο:οιοΙΙιι οδο
δ οιιιίτο-
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οιιιιτοτοτ, ίιιτιοτνοπιτ άατποπιαι:ιιετιι.ιιοαπι ( Ηιι€οδιιε Μπι

ποιπιπαιιατιιτ) 8Ιαι:ιιιιπ·ι ονα8ιπα:ι.ιιιι :οποπε , οιιιτιιιο οι: οο

τπιιιτοε ιπ ιτιίιε τοιπροτιΒιιε νιτοειδ: ιπιιΙιοτοε νιιΙποτανοτατ:

οιιπιοιιο ιρίο :ια:τιιοπια:ιιε παο δ: ιΠαο ναε.ιτοτιιτ, όινοττι:

:κι ιρβιτπ :ατιοΙιαιτι, ιιιιι Αοιιι·ι·οα Γεροποιπιπατιιε δ: Κο

ιιτπιιπάα πια:οτ οιιιε α: διότι ιιοπ·ιιποε οοπιιίτοοαπ: : δ: οαττι

ιπ8τοτιιοπε , ποτπιποε τοττο αιτατο ί:18οτο μα: :ιιποτο οοοἔι::

τ:: οι ο:οιιττοπε Απιιι·τοι: νοποταβι.ιιιτιπε αιτ : Ο Ποπιιπα

:πι Β. Ματια ΜαΒ:ιαιοπο , δ: πιο Πο:: πο: τιππιοποπι α:ιόιι

ότι”, τα πω: :αιποπ οαΡοιΙαπι :παπι ατινοπιοπε, ποπ πω.

αΙιοιιι‹:ι :ιο Βοποίιοιιε πω: ΙΙΙιοο αιι:οτπ τι: τι:: Αιιιιατοτ νοτΒα

Ροτιοπιιιτ,τιππιοπ αι: ιρίοΗιι€οτιο οιιιπ τπαεπο τιι€ιτιι τοοοιιιι ι.

ιΡΓο Ηιιδοτιιιε 8οιιιια τιιιιπο Βοέτοηε 3 οττιπιΡοτοπτι Ότο δ:

Β. Ματια: Ματτόαιοποε ει: το:ιτιιτα ιποοιιιιιιιι:ατο ετα:ι:ιε :πιτ

(δε: ποε απ ιιιίο ΗιΙ8ο:ιο , δ: αΙιιε :ιιιι Ρτει:ίοπ:οε οτ.ιτι:3 μι:

ιιοπιταπι ιιιίοττπατιοποπι :οτ:ιΠιτπα πονιππιε.

Ν:: τιτατοτοιιπάιιτπ :τι πω: ιι:οπι ίαιποίιΠιιιιτιιπ δ: ιπιιιτι« ν<>ι=αιιιιι

ιτιιροπ:ιιιτιι ιπιτατιιιιιιπ , οποια ποι:ιιε Ρτα:ίοπτιτιι.ιε πιο οοιιΙιε ξ:ξι(“:2":=

τπιιΙ:οτιιτπ ιιοπιιπιιτιι , Βοατα , τι: τοποπιιιε , ιπ·ιταπτο Ματια :Με οτι:

ΜαἔὸαΙοπο Ροτα&ιι.πιοίτ. Ετα: Ρτορο Ιοοπτπ ιΡΓιιιπ Μαἔτια- :ϊ'::.:"=

ιοποε Ρταιιιιδτιιπι ιπ Πιιιπιπο δοτιιιατικ νοτα8ο ::ιιι:ο:ιαιτι ατιιια- ι ι

τιιτπ , πο:: :ταπίοιαπτοε παι.ιταενοταιδιποιπ ιρ£ιπι ιοποταπτω

ι:α :ιοπιίοοιια:, τι: πο: πιοτοιιιιπ ,νοι αΙιοτι.ιπι ίιιροποθιιιιιπι,

πο: ιιοτπιπιιτπ , ιιπιπο πο:: παιτιι.ιιπιπίατοπι τιιιιαιιιαιπ πιο

ιιτπ:ιιιαιπ :απιαστο νο! τοοιιτο:: δ: ι:α το:τοα&ιε απ :ενο :απ-β

Ροτιιιιιε τιιιιτοε ττοπιιποε ροτιι:ιι:ατι ιιι·οταπτ., α: τιανοε , δ: αΙια`

ποπ:: ΓιιΒιτιοτία. @ιοτι :ιιιιπ ίοιποι,ροιτοιιατπ ιτι ιοί-ο ιο:ο

ίιιιιιτο πίττα: τοιιΒιοπιε ιιαΒι:ιι τοίαιιτ , αωτιιιτοω “απο

ποε όιεπιιτπτιιικι: , π: :απτο ε.τιαιτιιτατι οπο νοι- ι:οππιιο τω)

οιιττοτοτπιιε. ()οΙοοταταιττι:ιιτ ροτ ποε πι ιτιίο Ιοοο ιπιΠα τι::

$ριτι:τι-Ταπέτο, ω ιρίαπι νοτα8ιτιοτπ, ποπ· ιιπο τπαἔπιεΙαοτγ

ιπιεδ: Ιαιποπ:ιε , ποε δ: νοποταπόι:ιε Ατιιιιτοτ πανιτιιιαπι Με

::οποοπτοε , Ρτοροτανιιπιιει Νοε νοτομμιοπι,οιιοά Μοτο:

τοπιιιτ ε νοταΒιιιο , :ιιποτ :οποΒατ Ρανι:ιιιτπ, ιριιΑπιιιτοι: τ

Γιι88οτοΒατιιιιε πο πως ποε ίιιιιιι:οτοιπιιε :ιιίοτιπιιπι δ: ιο:

τοπια: , οιιπι ιΙΙο , Ρο:οπε οι: Ι)οιπιπιιε ιποτιτιε Β. Ματια Μαἔ

ιιαΙοποΙιΒοτατο ποε ίπ τιτατίοιιτι δ: ρτο ιπ ίιι:ιιτιιπι Ρομιιιιιπ

@παπι _ δ: τιαοτιιο ::οταπι οπιιιιιιιιε οιτοτοοτο νιτ:ιιτοε. τω.

1.ι
ι



Με κατι $ΑΝΟΤι Αιητιτοιι·ιε

ει” το·

(σε π

εο πο.»

ιιιιιιιιμ.

ιτοπιιτιεπτιιι @οι @τι δε Β. Νοτια <Μιι8τι·ιιετιειι δι Γεειιτιτατε

-Βειιτινιτι ριιτιτετ ειδ ιοετιιτι νοττειιιιτι Ρτοτεπειειιτεε ι ειιτιι

ποπ ποε ιπ νοτιειιιετιι ιιιιττιιιιιτ ιττιτιεττιε ιιτττειιετετ_, Βεπετιιε

Ποιπιπε Ρτιτίιιι, ιιιτ ποιοιτ,δε ιιετιιιιτι εδώ ετιε , ιιίτιετιοΑ

τιιιιιιοικ πειτε: Βοιωτια ιι·ι_ιοειιιιι ιιτοιιεε -.ινοτιι€ιπιε : διιε
ιιιιιεο 00τιιριενιατιιο. ι ι

Ιρίε ιιΙιοιιιιιτιο δε Β:ττιε ι.ειιιιιιιιε Β.;Μιιτια -Μπετιιιιεπεε δε

(ιιτιξιι _Βετιιιιτιιι Ρτεειιιιιε ιιιιετιιτιιτ ιιιετατ , ιτι ιρίιιιιι ιοειιιιι

Ρτοιεειτ , τιιεεπε ιιε : Ροτείτ Ι)οπιιιιιιε ττιετιτιε Β· Ματια

Μ:ιετιειιεπεε δε ιιειιτ.ιιιιιιιι Βετιιιιτιιι ιιιιετιιτε Ρομιιιιτιι πω,

ιιειιτιιιεεοι:ιιιιι ρτεειιιιιε_ιιιιετιι.νιτ. Ηιε.ιιιθτιεδε πω, ίιιιιιτο

νοτιεοιιιτι δια πιο .οτοιιιιιτιειρετειιιιτ , πει οι ειιιιιιιτιιιιι

επειτα Ριιιτιιτιεε.;ειιπτείοιιε τιείιιρετ_ιιιιε .δε ιιιιιετιοε δε εετετι

οιιιὲτετποτιε Πετεττιπτ,πειιιτα, ΓιιιΡοτε ιπεπτιε τττοπιτι, επι

τιιιαιιιιτιτιι επττιετι δε Βιιιιειεπτει :ιιι Ρτοτ:τιτι τειιιετινιιιιιιε, τιιιιιιιί

διιε ειςΡοιι (ιιιιττειΒιιτιτε @πιο τιιιιιπα δε Β,Μετιιι-ΜιιΒιιο.ιεπε,

ιιιι ρετιιειιτειιιιιε τα, ιιεενοτε.Βο ειιι·ιριιιιωνιιιι.

ΡοιΤειπιιε π .ν_ειιετιιιιε οιι τιιιιιτιιτιοτιπ ιτι Με ιοεο , ιιτ δ

_οιιιιιιριιιτιπιιε Με ιιιΒιιπ ιιιτιινιιιιιιε , πιετιτιε δε τιτεειιιιιτ

Βειιτιιιιττιστ Ματια _Με.8τιαιεπεε τοπ νιιιοιιτε νεπετιιΒιιι

Αιιιιι·ι·οιι..ε .ειιιιιτπ μπι ειπε .ειεεειΤιιιιι ρ:ιττ:ιτει ιπιτ:ιειιι:ι πιτ

.τοτε και εο.ττιπτιιττι ιιιίετιιτιιιε , πιο: νει πο; ιού τετοιο , νει

τιιιιτιτποττιπι πιτ τιιΒιιοτιιιιι ειττειιιιτιοπε εεττιιιιτιιτι τιονιτιιιιε.

Ετ πω; ιο ιιιιιειειτι δ: ειττιιτετιοιιε_ττι Β. Ματια Μειετιιιιετιεε

τιιιιιτι τιιιιι ενιιιιττειιιισ.ττιπι οιισ.ιτι τιιιοτιιιπ Ειπέιοτιιιτι Ρι:οτιιε

τε ιιιιτι ι ιτιεοτιιιε πεε ειδ πω. ειιιιιτιιτιοιιεττι τιιετιιιτ είι:

[απο .τιοιιει·. ιτιεο νειιετιιιιιιι ιιοιιτο Λεια-τοιιτ , επι ιιτ

ιιιιιιοτι Ριιττε οτιπειριο. ιιιιιι.ιε Ρειι€ιπτε τιεειιτιιιιε δετιιετιιιι. δε δε

ι.1ι10 ιιτ Ριιιτιπιιιιπ πετ το: δε πι» τεοι.ιιιιτι ιιιτιιιιε, ?πιο τισ.
Βιιιιτ ειιιισιτιιτ. - ` Π

Ι..ειιτιεπτ ιιιιι ειτοιιιίοτειπ τιιιττποπιιιπ , ειιτ.ιτοτειπ αιτια

νετιιτιι, εετετιίτιιιε ιιιιτειειιιιτι Ροιιεπτετιι: ποε Αοιιι·τοιει8

ιιοιιτι ιιτιττπιιι οιιτιεπτιιε Ιτιιιιιτιιιιτπιιε , νιττιιτειτι ι)ει , τοπι

τετιιτιιιτι τετιιιτι , Ροιι· ιιετε ειπιιπιιτιιιπ ιιιετιιτπ , -τειιειιτιιτιο

πειτι εοεποιιιοιιιιπι; νειιιτιιπι ειιιιιιπτιιιε τποπ:ιειιοτιιτπ , ρι

εειπ εεειειιατιιττι , εοπεοττιιιιιιι τεΒιιιτι δε Ρτιπειιιιιιιι , .επίδει

τιιιιτπ νιιιτπιπ, οπιτιιιιτι·ι ιιιιιιιπτι:ιιπ τπιιιιτιετοτιιττι , ρετίενε

τ:ιιιτιτιπι ι·ι€ιιιιιτιιιιι δε οτατιοπιιττι , τείοεδιιιε ρειιιρε-ττιιτι_
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οοπερτἱοπειπ ῇπνοπιιιπ , Ι:οποπ:ιπ ίίοπιιιπ ,. επι€πόειποποιπ

:πωπω ,σε:αοεοπει εοπίο!εποπω εοπ:ἰποπ:ἰπππ,

ιπΞΕοπεοκάΕο.ιπ ω!!οποταππ , πατ.οπισειιια:π οοί:τν:ιπιπππ το

ΒιιΙ6.τιιτπ διπ1:ιπόατοτππι,.ειε ροΓττοιπππι ΓΡεοἰιποπ οπιππιπι

νπτιιππω. ·

Αρ(ΕιοΡίπςιιιπτε όοιπππ1 κάτω Για: πω, Μπα τοἴοΙπτἰο- ΙπποΒ·

ποτπ οἱ εοτΡοτΙε ΞτπιπΞποτε εο8ποίεετετ , ποε οτ ννἱΠεε- ""·

:παπι ικοπειταπ πισω Τὶτοπεπίεπ·› ιό· π: πω! ενοεαπάοε:

πο ε1παπ πω μεθά&Ι οπιπ ΡΗππνπε πω πωπω ά 80ιπτπ=

τα εοπνοπΞπιιιε: @πε ει.ιιάΜε (π: πιο Επι: "πω, Μεσσο

εεινὶπιπεοοπι : Επειτα Α-ιήιατοπ ,πιώ Γ:μΞιπΔτπ·-οοτΡοτἰε

επΕ ρωοοΙπππωπ πω” ?- Δε! παο νὶτ ω; π.ίροποπ ; Ιπ

Με «·::ΡεΙΙπ4:σ, πο·ΙΕιεποπτ Βοπιἰπο ποΒατ'ῖ και» Ειτε αιι

πω π: πο νοποεοποπε πιππἱ όεοπποπο ἱπ ΙοᾶιιΙοΞΠο, όο

οπο ίπποι ΓετΞΡπιππε , απο Β. Μ:ιιπετ Μεεό:Ιεποε :τΙτατο·)

ἱπ οπο· ὸἰνἰπἱο ία:τοιπεπήε τπππἱτω , Μπακ πι: Γεπιρετ

απ, Γοεππάο ()ειΙοπόειε Μειἰὶ-ιπΞΒτανὶτ απ Ποιπἰππππ.` Ετ

Εεεε πεεπιπΕϊοοΙοτε σοπτπΜπ Γπππω δωεΜωπιιε ω«πεπ ,

φπα τ:ιπτιππ :πιο τεΙοπ1 σ.μ.ιά Ποιππ Ρα: ωιπ8 Ρτ_ωεπἑΓοτἱι›1πε

Ρ:ιττοπιππ ά αππτοτε:·πω Ττἰππιρπου ΓΡἑτἱττΔἰ ττἱΡπὸΙο Ροπ

τΞίωκ , Βοετι·Ιουοε ω” ίοΙοπέεπτοε εκα!τοπτ ῇιιΙΗτ-Ιει:, Μο

:ποπ Βαποτππα Ιωτοπτιπ οΡο-τιιιπ- ίουτίτιπόίπο , ασ οΕπ6π νέε

τιιτπιπ όοεοτε, οπιπποπο απο ΕοοΜΜϊ9οπο οπιπἰΡοτεπτἱ·

Πω με τοποσ: ααπππ:ι , "Μαι πω». αυτι (απ ίοιπἰποο

επετπωιπ , δ: ρτονοοεπι ίπνοποε 60 νέϊεἰποε “εποε επιπ

Ϊππἰοτὶἰσπε ὸἱεετπιιε οπ:πεε μπα πΡΡιωε δεπᾶὶίίἰιππΜε

το Μπεο21οπει , δε πι- 5α:ι&ο ο ἄΒἱΜοπ ίποοπτππτ·

  

Ε! ο
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ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ=ΦΦΦΦΦΦΜΦΦΦΦΦ τ

@οσα

ο ττττττττωττττωτττττττ σ

τσοστετστστ

ΠΕδ Ο ΠΕΚΕΕδ ΠΙΤΑΣΙΕ

ΡΑ1: Ι.Ε8 Β1ΚΕΤΟΝ8 Π

εσυε τε τσισττττοΑτ σε οιιτοστατατ.

ΕΙοτΙτο τσ νττε ΙτασςοΙε Ρατ ΟττΙΙΙαιττττο σο

Ια Ι.)οτοστ σσΙ γ τΙΙοΙτ Ρτοίτστ.

μια τω στο τΙσι:Ι:τττ. σ! απατα/Ιτα; σωστα” σ Ια τω”

τ τς/ἰ συκωτι: τω:: στον ό· συπσκ7/τ »στη σωμα.

Ε8!τ]έ 8 ό· του αντί/Ματσε σ.τιτΜε.τ) στα· οι κά] :ποστ

. ρισσσετπ Στίστβτο Ισστ αστερα Ρ|7βτια: Ματσε: , στά

τα /ττ ευωρεέπέτ άστα το 192: σε #28 ψ στο τω». αστε!

υ τ πιτβέττ (ΜΙ|ίαπτ σε: πω· βια ρῇτυτἰττ οκτώ τω

ν? ΝΕ σιτΙτ τσ ΙταΙΙτ,

8 ΜοΙασοοσιογο τσ Ια νΙτ

Πιτσ_οστναΙΙοτ σο στΙ τΙΙττ,

@ο Ι'σσ οΙαστο τττσσΙΙοιττ $ετ.ντεεΤσΕ.

Ετοστσιττοστ , δ: τσ σιτοΙΙο τσασΙοτο

ΙΙ α νοίοιι ισα τσ αττΙοτο ,

δΙ το8ατσσΙτ σιιο Γσσ ΡσιττοΙιαε,

Ετ Γσσ τταναΙΙ , δ: (τε στσαε,

δΙ ΓΙ στι: το: σΙτσ δ: σοσσοιιτ,

ΟσσσιιΙε οΙτοναστο στατιτσ Ισστ·

ΙΙ α οτε τοιιΙΙσιττ Ισγαιιττ,

(ΙοΙΙΙ οίΙσΙτ τισ σταιτ Ιογαιικ,

Ρτοιτε , δ: ναΙΙΙαστ, τΙΙτο Ι'ασοστ, η

5αττε ττιτΙ στίαιιτ, σΙτσ τητα.

  

` ι



ο τι συτιιιιιιε π·ι·τι.ι.ιε.

θα Γοπ: τοι:ιιοε ιΙοιισΜοε πω:

ΙΙ α Ρατ τσιιι ιιισΙι @πιο τοιισιπ.

Οιιοίοιιιι Π ιιιι φαι οι ιιατιιια,

Ποτε, δ: αροτι Πιιιε·.οσπι-τοιΙιε ,

5α8ο8, ΙισποΙιοε , ασια 8: ι:στισνει

ΙΙ οιι Ιατοοε οσιπιπο οιι ιιπ Κο”.

Βιοπ ίσοι ίοπ απο οπττο Ιοε ιΙαιποε ,

Ετ οπιτο τοιιιοε Ιοε απατα ιαιιιπιοε

Ει Μοιι ιΙαπςοτ ίοι ΙΙ ιπσΙι Μοπ,

Μοε ιιο οΙ·ιαπιοτ ιι πο ίοοι τιοιι.

Πο οι: πο Ιι_ιΙσιι ια οιιαΙσιτ,

ΙΙ πο ΡοττΙτα ποιοι Γοπ ναΙοιτ:

@αι ααα α οι: τσιπ Ια Βτατο,

Πο ποπ ιΙο οοιε α ιιιιι Γοπ οιοίι:ο .

Πο ίσπ οίΙ:αι δι ιΙο ία νιο ,

@ιι Πιτ Ιον οπι Π εταπιι οπνιο,

@τι ρονιιο ιποιιτι αοΙοπτοιιιοπι

(Ξσπιι·ιιο οιιοιιε ό: πιαΙοε ιιοπι. ,

Μαιε σοι τουτ τιιιαπτ ιιιι'ιΙ παπι Γοπ,

αιιατ Μοπ τιτσνοιι α αιιτοπιιαιτο,

Ι.α Ι)ιοιι πιοτι:ν τω· Γοπ Ιαιισιιτ

Ταπτ απο ιΙο ίοε Γοιοπσπε ιο ,ιιτοοπσιιτ.

ιι νοιιΙι ποιοι Μοπ Ροιιτ ιο οιαπι Μοιι,

@Ή ιπαιπι οιι Ιαν, ιι οιι οοτταιιι.

ΙΙ ι'οΡι τοπ πιο πιο α Ια νονο

ΑνοοΙοε ποιοι, Π πο Ιοττονο

Ρσιιτ πιιιΙο ιιοπ οπο ιο πο τΙοιιΤο

Πο Ιαν Ιο Μοιι , δ: Ιο τοτταιΙΤο.

@οι ο'οίτ οιιοιπΡΙο α τουτο 8οιιι,

τω ναιΙΙαποο ιισιιποιιτ νοιιΙοπιι

Ετ τσιπ ιιοτπιτιο έν ειοΙτ ιιιιιοτ,

(διι νοιιι ατιπο οσιιιιιιιιοτ. ,

@ται Γαιιε ιιιιιο , πι: Γαπε οσπΓοιΙ,

5ο π”οιι; ιΙο Πιοιι ό: ιΙιι «πω,

ΙΙ α Μι το απο ο α Μι :

@κι Γοπ ιΙονσιτ , Η α Μοπ ω.

@κιτ ΙΙ οι νταν τοιιτ Πιιιε ιΙσιιιαποο,

@ο πιο Ινσπε ιιιιαπι ιι ε°αναποο

Χ



2.7::
Η Γδ 'ΐΈδ ΪΚ Β Δ`

α

Η πω..

μπω Με

νεεωεω

Βε Γογ ιπσΠακ , ίωσανσΙ::·

` Πω οίΈ Ρκἰἑὶἔ ,,·άρΜε ρεύίε-,

_]ε Μ: (Πε Ραπ-τ ωοιαδειισ$·εωυιωει%.

@Ι είὶ-ειιιῇοιωθϋιφ ωτπΙε ιικΙΡω

Επι ΙπαΙΒ,_ε'Φθ:=οΐ4:οθ νοἰτε:

ΝιιΓαο=Η ματ@Με το·πετειάσ,

δευση φια·Βιτ Ρε απΜΒοα

Ετ ίαιιΙΤε:έάθε-απωνΘε Μιά:

ΝιιΙε ε!ε τιι·ΘΠοιισ ίέαεπεοωΞεκ

Νο·1°οπι: €τοπνό, Β ω'ἐίἱ "Β,
Επι ε1ικΙειιισ Που ιμϋΙ-ειά είἘύ,` 'Ά

Ρυθ: επ γνεπ, Μ ε·ινσΠ·έ,. ν

Νε επεοπιμ1€πά , ω: ΚδιιΗι Γοιαδ,,; >

1ο Ισ εΠ Ραπ φπα οσα ίου!. -

Η Ν ]Οι1Ε-©ΪἔΟἱΕ:θΠ<ΑΗ€τΒ8ἰεΗ€ ,

Α οοιι:Βατει επ απο: ΡΜπο-,

ω, Αιω- ()Ιοίωιϊο Πσεε τσιπ· ειι·νάποια-,

πι;ι8:ιο.
Α" ι1τ1·-οἱ1ενειΙἱετ Φ; €τωιά «πωπω

υπ οὶ€ει4ιεἰΙΙοιιτ49 θα τοευτΙε Ραέε:,_ ~

δα: επεί3:σίτΙ:: ερωππωι «Μ,

Ε: ειρτέ5 Ηε άΕε :ττιηοε·τω€·›?

13ο α: άκουα ω· εδ8:ιτοπτ,

(ξιοιημεε ΚοΕπιτ 5 .επι ΘΉνίες-) ,

Νε ίιιτειπ ΡΙιιο Ηετε ΒιιωΗΗει·:

Ε: εοΙιιγ ῇοιιτ με πιω ΜΗ ,.

Π ·όεεοιιΕΠ Γοι·ι αποσπά,

Ε: ΡιιΞε :ιΡτέε 5:48 ωσ1υ·ΒΗ:π μ

@Με όιι Βοπ--ἱΙ απ: @Με όσα,

Αἱπε οιι όωπι θεσηΦωτ

ΡΜ: ὸενοτἱοπ , θα Η τ :ινοἱτ ,

Α ω:κΙατοο Μπα: Κ_ατ:τὶιισ, 4

Α ΙειςιιοΙΙα τοιήοιιτει ε?επε!δη6,

Ρετ τενετακεδτ ·Ρπ·ὸου«ε€ιιε: ·

@η Ιο.·1Ε θὰ ωοο1:·8τως Ηοπικιω

Τα” Με $εἰἔτιφιιυε , εμἰ· Ια .οίἴοἱτπ·,

εοωπιιιιιοωωτ πιο Η εοΙΒἰι·π ,

(ΣΕΠ Ρωἱω σΙϊατ ὰ: Πτοναδίοτ ,

Ροκ:: Φωτ:: νἱτιε επι εοπιιπππεἱοἐ
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Πε Ιε σετε!Ηε, ε Η του: @τι ›

· νιιιτ ΜοιιΓει8τισιιτ εε Μει.τετιτει·ι

Ε: Η τΠΓτ, διιι.ν εστι: ., δεεενιιτιτ·ετε ,

Ρετ ὸτσΙτ εΙιενιιΒετ τω” 1881°Φι

Αεισιιε τεφἱΓὶτ ετιενε1ετίε ° τ

Ττεε 1ιιιτιισΙεσιειιτ, ε: έτιιιτιιιΕε. - -

·(ξιετ Μαι ·νεσιτ φε ισα 5ετ8ιιωτ

δι Η οΗτοιτ ειισΙτετετιά Μπιουτ,

ΑΙτιΒιι Ιε Μ εεττειιιιετιιετιτ,

ΗστιτιστεΒ!επιετιτ 8τ νειΠειτιετιτ.

Ετ τιιἰειιΙιτ οτοιιΜε Γε δενιοσε

1)ιτε , εε εειιΓετ ειι τισ.ιΙΙε το”.

ΑΡΚΕδ έτει «Με επ Ανι8τισιι
η Αυ ιτιειτιόειτιειιτ ότι :τετ Γεια εστι ,

Ραπ Γετιπιτ Ιιιγ ετ Γειτιτ ΕΒιιΓε ,

Ετ Ιε όεΓετιάτε ειι εστιττε με,

Ιφε εστι ετιενεΙιετ σε Ιογε.Γ,

Ετ τἱτιτ ειιττε -νειΙΙειιτ νεΓΓε!,

δσιιτειιιιιι Ρετ 1'στάστιιιειιεε

_ Π'ιιτι Γειτε, δ: Ρετ-Μι στεετισε

τ σε τοιιτ Ιιοτιιιιιε τ!σιτ Γεω τιισγετι

Ανοιτ, Γε είτ σοσ ()!ιτεΓΗετι.

δΠΚ τειιτ Γε ντιπ επ Ι.στιιΒετἀἰε ,

Ροιιτ Γεεσιιτιτ τουτε ΙτεΙιεε

Ι)εφογ -ιιε άαιιιείτ Ιστε Με δειτε ,

Ροιιτ Ιε ριιἰΙΤειιεε· 'Νεά Ιε Ιτττ·ιτε,

(ζιτενοι·τ Ι'Ε8ΙιΓεΕ”ειι σε:: τω,

@τε ντεγιισετιτ στι στι! @Με

Νε Γε ενω εσιιΓειΙ τΙσιιιιετ:

Τειιτ γ-ενσιε φωτιά εεσιιι!ειτετ.

Τουν: εε Γιτειιτ Ιεε 8οιινετιισιιτε ,

(Με ραπ Ιε Ρερε ΪεΙτσιιιτ ρΙιιΙὶειιττ,

τζε ιτε Γενσιιιτ-τιει·ι σε τε 8ιιεττε·;

Μειε :σώσετε ειωιω εε ειπε,

Πε τεσἱτιετ οτ ετ ετ€ετιτ,

Ε: εε τιιΙΙετ 1ο. ·τιστιντε μου

Μειε στ εε εε πιο -νιιειΕ-είτετ,

1ε τι'εγ Ρετ τουτ ε

Η νιειιτε

Δημ”.

Π μπε

επι Εστει

·Ιιετἀὶε.



2.71. ' Ηἱ$Τ-Ο ΙΙ.ΚΕ
ά

τιτοιωμ ΟΚ πι'επ ι·ενΞεπ ὰ τω πιιιτιετε, ·

ι>=ϊ=ε=- @ι'.ινοιτ εοιππιειιεέε Ρτειτιιετε :.

Βιι ετιεπιιπ δε Ι..οιιιΙιιιτδιε ,

- Η είτ τειιίοπ ποε π: ιιοιιε διε,

(3οπιεπτ ου. τιιιγε ποιο. .γ επτττιπιεει

Ρτεπιἰετετπεπε πω» επ :ιΙιιιιιεε .

Ι.ε δτοπ ετιεπιίι:ι ποπ επ Ριεπιοπτ,

Οτι ὰ ιιιὰἰιιτ με ε1ττοιτ δε τοπ:: '

@ιι εοπττε ποιιε είτοιεπτ.8ετόε2Ριιτ €τππτ Γογίοπ δε εειιε ειπε”, ,_

Ετ δε πω”. ο ετιιπε 8ιΓ:ι.ττπεε, δ

@ι ποιιε ετιιδοιπτ πω; ποε Βειτοεε.

@τα δευτ δε οτ8επιΠειιιτ είτοἱπτι .

τ Ι.εΠετ Ρο.ιϊετ πε ιιοιιε νοιιΙοἱπτ ,_

Ετ Βἰεπ ειιιδοιπτ εεττιιιπειπεπτ ,ε

@ε ποιιε π'ειιΠιοιιε π. τιιιτδειιιεπτ

Βοιιττε Ιε με μια ὰ ίοτεε, τ

@τε πειιΠιοπε ποιιε πιό πε τιιίτ τποττε

Αν:ιπτ τοιιτε Ια εοτπριι8πιε <

(Φωτ πιοπίτειιτ δε τν εεττ τ· οπο Βἱει1 Με”

Τ.ιιιτοτ τω” νιπτ ιιρεττειπεπτ ,

οιι Ρπω είτοιτ δε Ει:ιτδεπιεπε. · η

ΑΠΟΝίζ 5 ο ιι .ι ισ τι Ρτιπτ Γοπρεπποπ δ

(διι: ιιι:ιιπτ ειιιττε ποπ εοοιοὰἱ8ποπ

Αεοτπιια58πει , δ: με 8τειοϊ μια

δ'επ :ιΠετεπτ 8ειεπετ Ετ πειε-._ . ο

Ε: Ιοτε ιιτιπτ ·πιοπἰἰειιτδιι·_τντετιιιεΙ.ε δτοιτ ετιεπιιπ Με επειτα δειὶτε·_ε τ. τιμ

Ε: Ιειιτ διι , ποπ €.01πρ:1ΐεπ0Π8. τη ·

Πε πιοπτετ τσιπ πε παπι Μ8ποπεω · '
Ετ πιιι πε π: νιι.ειΠε τετιδτε Ι ο _ι μ _

Α ίεε ντιπ”, πε ΙιιΞΩετ. Ρτετιότει τιιΔ.Ο;ιξ ω· ,

@ιιτ Γε κοπο εΙιείεε_επ)ειιτ-_ιιιετεχε το

νοιιε εδω ωστε.δτ_τοπε-.1ιοππιε.ιι_.ω κι Ι

Ετ δε εε τε πιε Με ίοττ,_

(Φε ῇιι πε ίετοπτ Η τω.

Ο Ιε ποπ δτοἰτ οπο· ποιο ιιγοπεϊΟυ. ιετνιίε οτι ιιοιιε ώστε,

δ

π.

λ



Π Εδ ΟΠΕΚΚΕδ Β'ΙΤΑΙ..ΙΕ. :σε
@με τιστιε ιιΗι.ιστιε του: Ι: σειΤιιε

Βε εεΙιιγ με , σει εἰ: Η: σιτε:

Ε: Γε :οσε νσιιΙστιε Μαι ω:: ,

Ε: :με ιιιιΠἰ σ Γε τεττει:ε

Νε Γε νιιειΙΙε ιιισιιεε ε Μ: Επι:

Νσιιε Ιεε πιε:τσιιε ειι εκει: σεεΠειε

Τα:: εε:ἰισὶΙ:, ε: του: Γε Είτε

Ε: :Με ειστε:: :Μεση Η σε,

@ε Γε σστιτισιτ :εεε ἔστι: τιιετνεἰΙΙε,

(ΐσιιιετι: εεεἱ ενώ: μι. ί:ιιτε.

(ζει: σ:ισι1εε ::ιεε σου: τιισ ειτστεε ,

Νε! σε σεΙΤει εε με μι: :στοα

ΤΟΠΤ Ιε ετιει·ιιΞτι σε Ι_στιιΒειτσἰε

5'ειι νικ: του: στσἰ: σενει:ι: Μισο.

Ρτειιττει Ισεἰετ σενετι: :κι ἔστι: ,

Ι.ετιιιεΙ είτσἱ: σε εεε: ιιισιστ ίσττ ,

Ε: ε1:1ίεί:0:: σε θΑι.ι.4ιεΗ1-:

(@ἰ σε Ι'εἔΙἱίε ε:: Βσιιιιε εί:ει::ιε.

Βιετι Ιε κοστισει επ ::είσειΠει:ι:,

δοτι Ρ.ιιε ε :σιτε Ρε:ίε δ: ετ.ιιιε.

(Με: Η ιισιιε Π: εισαιισοτιιιετ,
νίν:εε ειι (εε νἱΙΙεε Με: ,Π

Ι)εσιισγ ιισιιε ειιίιτιεε του: ιτιείτἱε:

Ρσιι: τσιιίισιιτ Βἰε:ι :ιν:ι:ιτ σα;

Ε: ιισιι ρου:τε:ι: Η σώσει :ειτε

Μοτιίε: δ ε ι. ν ε ε: τι ε τετ:ειἰτε.

Ρετ σενετε Ιιιγ σου: σετιισιιτε:,

Ε: σιίσι: Γετι :μια στσε:.

Η νσιιΙσγ: του: Η νσγ:ιΒε ,

Ρσιι: Ρ:ισιι: σ'εινσίτ σσ:ιτιιι8ε.

@ετ σιι :Με σε ίση: :ἱπιιιε,

Ε: σε νσιιστσιιι: ι:: :σιτε 8ι·τιιιε

δειετισιιτε σ'εισιτ :ινσἰτ επι ΡειΪ8 ,

Εσυ: σσιιστε σ°εΙ`:τε ΓιιΒ8ἰε.

Μεἱε Ιε ιιοΒΙε Μσιιίἱειιτ Σ: ι. ν ε ε τι: ε:

Νε νσΙσἰ: με σεπισιιτετ τιιείτι·ε

Ρσιι: Ρ:σιιιεΕΓε τιιιΊΙΙι Και: :στα

Βεσιισγ Με: Η Η: Επι: Ιε:τε,

:τι τ::

ι π: νἰ:ηε

ε Με».



πι”, _ Η Ι 5 Τ Ο Ι Χ Ε

- Ετ μι· Ιοε 8οπιο· πιο ίου οίιοΙ,

@ο Ιπγ πιίοιπ ππιοπΙτ εΙ'ππι οπο! “

δἱ Η ππιπιπιπει ίπποι πιπΠο ὸοπἱπο

@ιο ποπίποπτε πιιοπιτοἰτ (ο τοπικ ,

Τοπ πιο ειν:ιπιτ οιι ιο οοιιτπέο,

Ε: οἰι Η οποιο (πι Ροπιίέο ,

Ώ'πιΙοι· πεπτοπΗ δι Γοπι πιιοπιοιπο,

Ροπι· οο οπο επι Ραμ Οποοοιπο

Ανοἱτ Ρτοππιἱε (απο οοπιττοάπτ

Πο Ι:: Γουνιτ οι ῇοπτ δε πιπἰ:.

5'οΙὶ ἑι Γπινοἰπ 1ο απο” @απο

@ο Η ποπ: :τι οοιινοπ:ιπιο

Τοπποπτε πι Η Με , πι οΠ οοπτπιπι,

Ι)ο :οπο για πο Με τοίπιιοἰπιε.

Α ΤΟΠΤ 1ο Με νποιΙ πονοπιιι·,

ΏποποΙ πιο νοπάογο πιοπιπιπ

Ροπιτ ΡποιιιοΠο, ροππ Ι'οπτ, οοπτ οοπ,

Ροπτ πιπΙ Ρποίοπιι: , πιο οποττοποπι.

@υπ ππιογ οπἰ ΜΒ: ἰοοίὶ Κοππιπππο ,

Νο ίπ οιιοοποε ππιοπι τοππιο_ε ιιίπιπιε,

Επι Γοιιοο πιο οιι Ηειττοπιο ,

Ροιπιο πιἰ Ροπιίο πίοτ πω. υπο.

Μοπε πο Ρποπιε ιιιπΙτ ποε οποιο οοιιοπε,

Ε: τοπ: α: οπο πο νοπο ποοοπε -

Π'ππι Η νειΞΙΙ:ιιιτ Μπι οΙιονο1ποπ π _

Ετ Ροπι· Ιοο πιπΙ ππιοπνιιἐΙΙοι·,

Νο Γο ποιο οπιπιπΙΙο που.

@Με οπι ίοπι π:οπρε πιο. ίοτε οπο οπου;

Δω :ο πι'οίΈ οκοπιιρΙπιπτο

Επι ττοΠοπΓι που Ροππ Μαι οπο.

Νοπι με οπο ιο πιο Ρ:ιτπεο,

Α Ιπγ πι:ιΙΤοπι νειιίοΙπι€ο. -

Β) π;ποειδ Μοἰε οι· πιο α: πιο νποπΙ·οΓτοτ:

8":0” @ποπ ππιοπι Κοπικιπιε οοιιι:ιπιποι·,

Τοιιίιοπιτ πο νποιΙ οιι Βοπιπιο Έφη

Εε ροππ οο , πογ οπο πο νοπε άογ,

νοπε νποἰΠο οπο Ειπε οΙοἰ8πιο,

()οπιιοπιπ Η Μ: ἔι ΒοιιΙοποπο.

Ι_ζοπι Η ἀἰἴοἱι: οπ'πι οίΪ0ἱτ (ΜΒ



Με συειιιιεε οι ΤΑ μια ΐ7·ο

(Σοττπιποιποπτ , οι οπο ιιέε Ισι:ε

@ο Πε ίο.τοιοπτ (ο. νοπιιοε

ΠΠ νοπάτσιοπτ οπ π. πιο ,

Κοποοπττοτ ρΙιιε σο τι·οε ππΙο

θα ιο Ρονοι· οι: Ιοιιτ νιΠο.

Ετ σιίσιτ Γ:ιπε πιιΙΙο ΒιιΠο ,

@οπο Η ιιοιιττοιπτ π ΒιιτιιιΙΙο._

Βιοπ Ιο οιιἱάσἱπτ όροιινοπτοτ:

Μαιο ὰ τοιιτ Δια ίσκιο ΡΙιιε ροπίοτ,

ΡιπΓοιιο Πε οπτ Η ετεπτ απ:

Βο οσπισιιττο, τσιπ Ιοιιτ οδού.: ,

(ῖοττειἱποπιοπτ ιο Ιοιιτ Με

1)οΠστε οπο το απ·ινοτό.

Ά οοΙΙιιγ Μπι· Η ποιιε νοι·ι·οπ ,.

@οι Ροττοτει Βιοπ ίσο Ροπποπ.

]Αι!οπο πιο ο οιιΙε ττοίτσιιτε,

:Πο οο Μ: οἱ π'ειγ Ροιπτ οοιιττσιιε-:

σοῦ τσιπ οο οπο ιο (πω: ,

Ροιιτ οο νιτοιΙ οπο.πτοτ σε πιο,

:Πο π ιογο οπο Βιοιι πιο πιο

Βιοιικ Η ποιιε 8.=.ττ ιι'ανσιτ άοεπο.ίτ.ν

δια τσιπ: οοΙιι Ροιπτ ‹ὶο ίοισιιτ

Επ τἰοπ πο Μ: οπο οποοιιπ ιοιιτ,

ΙΙ πο νοπιίτ τοιιίισιιι· τιπιπτ.

Η οίτσιτ Ιο Ρτοτπιοτ ιιονοπτ

Τσιιισιιτ οιιιιισιτ Ιοε οΓοσπττοι··

Επε, σιι οποιπιπ, σο· οπ Γοπτἰοτ ,

Η το.πτ πιο. 8ο οπονειιιοπει ,

@τοπ Ιου.: ίσιο Βσιιτε Η π: Ισοοει;

Ετ ττοΓτσιιίτ :ο οπ ὸέΡἰι: ιΓοιιΙε

ΙΙ Ιο τοΓσιτ Ροιιι· Ιοιιτ ετιιπε πω: ,

Οιι Πε ονοιπτ πι: Ρ:ιτ τιιινο.ιιτ.

Ι)ο Η νοπιτ τσιπ :πι οιονιιπτ.

Ιποοπτιποπτ πιω ρΙιιε τοπια

δω· Γοπ οπονειΙ Η νοτ ιπσπτοτ ;

Ρτιπτ ο Ιιιγ Βιοπ ιτοπτο Μπακ,

Ροιιι· ο:ιιιίο ιΙο Ιοιιτ νειιιτειποο5 ο

δι'οπ. :ιΙππιοντιπτ Με Ρσττοε›

Μπι



τω: Η Ι δ Τ Ο Ι Κ Ε

Πο ΒΟυτοτΒιιο , τιυ'οΠοἰιιτ τοττοι.·

Βουτε Ιοε του τουτ οτινΞτοτι·:

Ι.ε τα ιιιουΙτ 8τετιτ άοτττυ6ττοιι.

τα Βοτιε ου'οττοίτιτ ττοοοιιε τε οπο,

5°εΙΙιτοτιτ τουτ τιτο ι τω.

Ιεε τετιτ τιο εαπ ΡυοΡΙο ενοττ,

Ου”ε υπ :το τιουε τυο οτι νοτιοττ.

δτ νε δυο ιιιοτιτουτ $ει.νΕ5°τκΕ ,

θετττοε ουο τουτ ε υπο ττοτττο,

'νουε ετΤοττιοΙοε ε οοττο 8οιιτ:

Ετ Μου 8ετττο ουο Ρουτ τιοοιιτ

δυτ οοΙΙοε €οιιε νουε τι'εττοττο2,

5ο ιι'οΠ: οοιτιιιιο νουε Με τυοτοι.

Κοτοοιιττιτοιιτ Ιοε οοτιιΡει€ιιοτιε;

Ττοε νοΙοτιτίοτε, τιουε το νουΙοιιε.

Μοιε ευετάοι Μαι ουο ιιουε τετ”,

Νο οοιιι νουε οτιοοτιιτιιοιιοοτοε ,

Ρωτ τυτ ουΙε τειιε οτινοτοτ. ·

(διετα: τιοε ττοιιε , ουτ Μαι τιιοττἱοτ

$τ ιιουε τοτοιιε, Η οι τ:οττετιι.

Νοτττο Ιοδοτε Η ιι“οττ Ρετ Ιοιιι.

Ετ τοτοτιτ τουε Ιοε εοτιιΡει8ιιοιιε

ί]οιιτοτιε ττο νουε, Μαι Ιο τσενοιιε.

@ετ το δε: το τω! νουε τιτοτιοιτ ι

(:Ιιοαιιι αι του οτιότοιτ όπου;

Ωυο 8τετιτ οτΒυοἰΙ δ: ὸοτοτΡοἱτ

νουε ειιτοἱτ το τα οιιιουνοττ.

Μοιιτουτ δε ι.ν εεττ ε τιυἰ Ιιει:Ιιέο

Ανοἰτ ευ αιοτ, ὸἰτ-Π , ιτιεΙ€τέο,
ΑΙΜ: τετιτουίτ δε τονοτιο: , τ

Νο πιο @τα Μ ιιιυτοτ.

Μοἰε ουο ΠΙΝ!) Ρουτ αι τιιιο ρτοε

Εττοἱιιτ ιιοε 8οιιε , τιυτ τουτ εδω.

ΙΙ νοτιοἱτ ο ιιιυΙτ €τειιτ οΙιἰοτο,

Η το Ιιείτε Ρετ τοΙο τιιειιὶοτο.

Αυιτ οιιτιοιιιιε α: οοιιτι·ο τω,

@το τα» νοἰτΤοε δ: Πιτ 8ο τι”
Χ

Τυιτιοοτ τι τοττο, δ: τιιοττο ε ιιιοτε.



ΠΕΒ ΟΠΕΚΚΕ δ Π'ΙΤΑΣΙΕ. πιο

Ετ φωτ νΙτοπτ τουε Ιοε ίοοοτε

Πο ποτε Βου” ΙΙ: ίοίΒεΙιἰτοτιτ

5τ ττυο ττοίτουε ε'οπίυΙτοπτ.

Ετ Ιοτε Ιουτ πιτ ίεττο Ιε οΙιεοο

_]υττυ'οτι τπτ Ιουτ :ποσο οίτεοΙιο.

Πο Ρτττιε , τΙο ι·ποττ ίυτοτ εποε,

Ττιτιτ ττυο Ιοε οΙιε.ττιΡε δ: Ιοε ίοίίοι,

Ι.οε μα, Ιοε νΙΒιιοε , Ιοε οΙιοττιἰτιε

Είτοιπτ νοττιιοτΙε οοπιττιο τυΙτίπε

Πυ°ίετιτ , πιτ! Ιε ίυτ οίΡετιάτι ,

Ετ επί οο τουτ ουίτ ετοτιτΙυ. ..τ τ ·Α Ιουτ εΙοτ τΙο οοΙΙο ΒυἱΙίο έ

(ῖοπιτπο ίυΙτ ίετ.τΡετ Ιε οττιΡτἰπίο τ

Πιτ Βου νετΙΙειιτ πιοιιίιουτ $ετ.ν εε·τττε ,

Ι.ε τιυἱτ τιουε ουίτ οίΙ:έ τιιεΙ οίττο , ._ τ

οτι-ετ οοίτοττ Μου Ιουτ οτι:Ιτοπετιοο τ:

Πο τιουε νοπἰτ ίεπετΙοτιιοτετιοο

Νουε οοτπΙοεττο ουε ου Ιοττοτε,

Μοε υπο ίυίτ τιυγτ ό: υπ 8τευιτ Με

Νουε που ίοττ οτι τουτο Ρετίὶ

@τετ ἰΙε οίτοτπτ τεπτ ‹Ιο τοΒυετΠ , τ.

δι νοΙττπουτ 6ο (Ι Ιτιίετιιοε ,

@Ή πιο ίυίτ τιυΙΙοε 8υετοτιποο,
@τ πο ίτιΙΙΙοιιτ έΡιτΙοιιτέοε ,

Ετ τΙοί"ττυτοε, δι πιεΙ υιοτιέοε.

Μοτε τετιτ ίτττοπτ οίΡουνοπτοε,

Ετ Ιοε Βτοτοτιε Μου είίυτοετ

@το οοΙΙυγ τουτ Ιουτε νοΕΙΤοε ίεΙτο

υπο οποίο ερτ τιουε τΙοίτ ΡΙεἰτο.

@ετ Ιοε Βτοτοπε ΙιουτοΞοπτ Ρτετιτ οπο.

Έ

τ Ι.οε ίετ1τοτοετιετε τΙοτΙοτιε Ιουτε τοττοτ

Ττοίτοιτε ΙοοττΙε ττυἱ γ εΙΙοτο,

Π”ενοἰτ Ιιοππουτ , Πε Ιε ττουνοτο.

Ειτε οιιτιοτπἰε τουε τΙοοοτιίΙε

Ευ τ:οΙΙυγ Ιου δ: Ρουτ Βου τΙΙε,

Βετυε , τυοε , ίοτυπ οτ ωστε ,

Ετ Ρτὶίοππἰοτε , το πι'οπ ποσο.

Ιυτοπτ ττοίτουε Ρετ 8ττιπτ τιοΙιΙοοο,

τ!



2.78
'ΗΤ$ΤΟ ΙΙΚΉτι

"' τ· τσιπ

$σ ιιοτι ΙσσιιΙιτ στή Ρὰτ°νΙΙΙ€£σ9·:Ιν ο

ΕσΙιεΡστ Ροιιτστιτ , τινι ἐστιτσἰὶἰσἰστιτ τ

Ρετ σΙιτιιιιΡε, Ρ:ιτ νέειισσ Πε (τ: :ι.Ιώτιτ:

Ρ:ττ τοστ τιιτσι·ιτ Η ΕσττσΙιτισΙισι τ '

@Με ιισ ί:ινοΞτιτ τιιισ μι:: :ιΙστ. τ ·ι ι·

ΜοτιίΙσιιτ δει.νιτ·ι·ιτι Ισ Ισε ττσιινε,

ΑΜΠ τσιπ σγστΙστι (Δω,

Ετ 8ιι:ιτστιτιτ τσιιτσε Ισε ἔσω,

(ξισΡτοιτιτ στι· τοπ τΙ'ΙττιΙισιιε.

Ετ ρτιἱε τιΡτσε σιι Έτστ στιτττι ,

Ετ νἱτ σσιιιτιιειτιτ ΙΙ Ισιιτ- Με.

Ι.στε Ισιιτ τΙστιτιει σσιιίσἰΙ σοτιίσττ

Πτι 8οιινστιιστ ττσε ΙιΙστι Ισιιτ τοπ.

Τεστ τιιισ τοιιτσε Ισε εσιιε τΙσόσιιε .

Ν°ενοιστιτ μετά· ιιιστωτ Ιοτισ τστιιτιεσ

Ωιιιιιιτ οι· στ: τω; τειιιτσιΙΙΙ τουτο;

Α ίση σΙισιιιιιι ό:: ἐστι αΙΙτι

Τιτιιιιτ , Βιιτιι.ιπ,Ειτιε ίσιοιιττιστι

(Πισσιιτι ΒιιστοΙτ ίση τστοιιττιστι

Ρετ τσιπ Ισ ΡτιΒ στά Ισ τΙσιιΙιτοΙτ τ

ΜσΙε σΙισναιισΙιοΙτ ἔτ 8ττιτιτ σΓΡΙσΙτ ,ο

Ρστιτ :ιττινστ τισ Ιοεστι:ιστιτ,

Οτι σίτσιτιτ Ισε ιιΙσε στ: ττσίΙ:τσ ἔστι::

Κσιτισε απ: Ισ Ι' (ΣτιττΙιιιττΙ·

στα ΙΙ τΙΙΙΙ Ιστσ,Τιι σε ΙσγειΙ,.

Ρτσιιιτ δε ντιΙΙΙ:ιιιτ, ισ Ισ νογ Ιιισιι.

ΡΙιιε Ιιιγ τΙιίοΙτ ιιιοτιίΙσιιιι 5.ει.νεε·τιισ

Τα Ισιιτ Έστω στιε Ι·ιο.ϊτσ Ισια· σίττσ,

Ασκ 8σιιε στή ίστιτ τΙστΙσιιε ΒσιιΙσιΒιισ

Βισττ Ισια ίσιτιΙιΙσ στα: τισ τέΙοΙτιΒιισσ

Π'στινιτσιι στα, τισ τεστ, τισ φωτ.

Τα Ισιιτ τι ω, Ισ τσ στσετιτ , '

Οτο.τιτ νστ8οιΒιισ δι €τ:ιτιτ τΙσιιιαεστ

1ο Ισιιτ ίστσι ειιτττσ ιτισΓιιιι€σ,
ο ΙΧΡτ-ΙΙ, τ:ττιτοιιΙτ τΙστΙστιε Πιτ ωστε.

Οτ:ιτιτε ττιστιοΙτε στιτ ά ΙισΙΙσε τοσα.

Ε: σ.ιιττσε τιισιίστιε ἔι. ετ:ιτιτ ΡΙσιιτέ

Ρ ΚοΙιστττΙσ βσιισνσ.. τ



πω ουιιιιιιεε υ·ιτω.ιε. _ 279

Ι)οΙιοι:ε Με ωστε ‹Ιο Ιοιιι· οΙτέ.

Οίι ΙΙ Γ:: νοιιτ οΙΙιειιιοΙοι·

Αιιοιιιιο Ιοιε δι 8:ιιιιΙοιοτ

ΜοΙε Ιει Ιι·ο μι: ιικιοτιιιιτ, _. -_ ο Νο. ω σ ιι

Εο1οιιτ πάτο _τοιιοΙοιιτ €Ι€ΙΙΕ; ιι η ,ι ,ι

Ι.'οιι πιο Ιου: μια -τι:οΡ ‹Ιο @Η Ιαἰτο; '

Πε ίσια =νὶΙεἰειε ιΙο πιώ ε.ίο.Ιτο.

Πο ποστ οοΙει Ροἰιιτ ιιο ίειΙΙΙΙ:

ΙΙ γ Ρεοιιοιτ :οπτ Και όοιΙιιΙ:,

.ΑΙΙο2 ειιιιίΙοτ, ό: οποιο ὅ. Ιιοιιτο ,

ΙΙ εΙΙΙοιτ, Βου οι: Βήτα οοπιρι:ο

Ι)ο Ιεε νΙΙειιιιε, Ι'ειιιιι, δ( τΙτειιιε :

Δ Πε ίσοι ρίτοε ιιιιο ιτιοίοιοειιιε.

ΑΙι·ιΙΙιι Ιοε :Πιτ Ρεπ- ιτιαἰιιτοε Ιογε

Μοιιίοιιτ δι ι.ν ειιτεε ει όοΙΙτοΙε

@κι ειιιο.ιιτ οΙΙ:οΙτ ΙοΙιι ιτΙο Ια νΙΙΙο

νιιιτ οιι :τουτο ειιιετ:ιιιτο ιιιΙΙΙο, -

θα ΙΙ ίιιΙΙ @οι , οιι ΙΙ ίιιΙΙ ιιιιιτ ,

δικ οιικ οΓτοΙτ οτι Ιοιιτ άέΡΙτι

Ε: μι· ποπε Ποια οιι :απο ΡΙει€6

Ωιι'ΙΙ Ιοε ττοιιιικι, :Ι ετα 8πιιιι: οΙιειοο,

νοτιειιιτ Ιιιγι τοι.ιε Π: ε'οιιίιιἱοἰιιτ,

Τ:ιιπ Ιο οτοιιιοικιο , πιο: 1ο εΙοιιΙιιοΙιιι:.

Ωω Ιου: ΕΠ ὁ. Οι” ποπε

Οὐ ΙΙ Ιοε “ΜΙ οιι τοΙ οΙπἱιι° ° · Π ΙΙ τΙοιιτ λ

Πο α: ΙοΒοιε νιιιι: ει (:οίειιιιο ~ Έ αὐω.

Τσι:: Ιο οΙιοπιιιι , ι:οιιτο Ια ΡΙο.Ιιιο:

Ε: νοιιε ιΙἱι·ο εοπιιιιοτιι:ΙΙ ω,

ΙΙ ίιιΙΙά παιιο, οιιιειιτ ΙΙΙἰ ία,

Ευ Ια νΙΙΙο ιιο ροκ οιιττοι· :

ΙΙΙΙ οοιινἱιπ ιΙο Ιιοτε Ιοεοι·.

δενω οοιιιιιιοιιτ δ: ςἐι δ: Ιὶ

ΝιιΙ τιο ΡονοΙτ ανοΙτ οοΙ:ι,

@ιι ἑι οΙιοοιιιι ΙοίοΙτ πιοΙΙΙοι·

Ι.οε ΙειιιΙκ νιΙειιιιε Ιοίοιι; εΙιιιι8Ιοι·,

Ά τοιιε οσε 8οιιε μι: εΙιοοιιιι Ξοιιι·,

Ε: Ιοιιτ ΡοττοΙιι: ιιιοιιΙε μια: τιιιιιοιιτ.

ΒΙοιι γ Ριιιιιτ οιι εΙοετοιιιοτ:



ε8'ο Ϊ ` ΗΙ$Τ·ΟΊ=ΚΕ Ϊ-`Μεἱε Ιε νσιιε νιιεΙΙσιτε·ρεε-ωΙεν, ε Λ

(:σπππειπ Ιειιτ Με ι1ιοσίιειιιι $ει.νεε·ι·ιιε,

. (Ζω Ι'ειι ειιίΙ: επι Με· σε Γε τεΙἘε, “

ΙΙ ε°ειι νσιιΙσἰτ :πετώ σε: 'Ι -;

Α Αεεσι.ι.ε -ΡΟΜ ΙθεσιισεΙΒ. ι

ΠΕ εεΙΙε ιτιειι·εΙιε ε'εσνΙιιι: ΜπσΜΈ

Ι)τοΙτ σ ΕεεΝεε·,° ο τσιπ [Οσι- ΕΟΠΕ:

Ι.:ι εικοσι· ω, με ετσΙε ει: ισσγε ε

Ρουτ εισνΙσετ :σιτε Ιεε Αι·ι8Ισγε ,

'(ΔΙ σου: Ιε τειτιΡε Ισ σεισοτσΙστ ε

Ετ ιιιιΙΙεπιεστ σε σε ΡσνοΙτιτ.

Εειιτ νΙΙΙε Μαι ενστ:ιΙΙΙει·:

@επ ιι·σΡ εικοσι: επεσε επεσωστει··

Ι)εε δωσε νΙΙΙεε, σιιἱ Ισ είΙσἰιπ ,

(ΣΕ σε Ισ. Ιἱ8ιιε Γε; τειισΙσι·.

Ρουτ εε 1εΙΙΙΙ ιτισιπίὶειιι· δεενΙετΙιε °

ΑΕΠ σιιε τουε ρει1Ι1°εστ είΙΙ:ε

Ι)ε εσσεστε σε σ'αΙΙσιεεσ ,

Ι)ε στειιστε Βοσιιε νειψισεε- · · · Δ

Πεε επσειισε, σοὶ ίεΙι·ιτε φπα

ΑνοΙιπ επ δωσε Ροιιντετέ πισω ε'
Πτι εΙιεν.ιΙΙΙΙετ σε ειναι: πεσει ' Ι

Ι ΜοΕιΓοιιτ (ΜΜΕ-ι ο.νσΙτ σ; πισω.

Βοσ εΙιενιιΙΙΙἰει·, ρισειικ ,_ σε νειΙΙΙ:ιιιε,
Ρουτ Ι'Ε8Ιἰίε σἱειι εσωσε.τωτι σ

Μι Η εΙΙσΙειπ εστοι1τ-Ιει νΙΙΙε

Ι.ε Εεεε Με σε σο.: Ισ. Ιἰ2ιιε.

ι Ετ ΙΙ Ι'ενσἱτιτ Ιοἰειι :ιίεεει ,

(Ζιι'ΙΙ σε ρσνσἰε σεΙιστε σα; °

Μεἰε ποπ Ροιιτειιπ ΙΙ ειινσγει - _

Απ ΟειτσἰπειΙ , σε ΙΙ [Με - -› ·
Ι @επεσε σιι'ΙΙ ίιιΙΙ σιτε σιι-ἰπειιἱτιε·

1.ἰειινσγει εειιΙκ σε εεε” Με ε:

(και :Ι ί:ινοΙι: Ιεε Γοιισσιεπε

° Πε Ι'ΕεΙΙΙε, ειιιἱ νσΙεπ-ιἰει:ε

ΑΙΟΖ ίιιΠὶειιτ ερεττεωεστ,

@Ι Και· ειιΙΙ3 Με ειιειιιι ρπΥπιεστ.°

ΜεΞε ποπ φυσαει» ΙΙ εΙΙ τσιπ ίεειι ,ε

Φ·
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@υ ιιισιιΓσυτ δε ι.νεετιιε· ευίτ ετευ

διιιιε τιι:ιΙΙΙε σε τΙειιιετ Με,

Βἰετι επ ευίτ Βιιτίστι τΙενσιτ.

@υπΗ Βίοι: τιιυι εσιιιριιΞειισυε;

Ετετεε, Με” αΙσιιε, ιιΙ0τ15.·

νσιιε (σε: Βιετι τιιιε Ιε ιιιείτιετ

Β'ειττιιεε Η εΙΙ ι:Ιε ττεινιιιΙΙτττ

Ρυἱίσυε Γιιιυιεε ευ εεΙτε :εττε,

Τσιιίουτ τΙενσιιε -ΡσυτΓυΙτ ευεττε : ι

(Τει: ε ίτινοΙτ Γυτ του: σου στα,

Ε: εΙυ ιτιειυνπἱε Ιετι Ε: τΙσΙ: μα::

Νε ρετιίστιε μ ευ ρσυντετέ, .

Ν.ειι ιιυΙ ειυ:τε τΙιετινετό. -

ΑΙοτιε :συισιιτε σε εἰ , εΙεςιις.

Ε: Βιευ Γειτιρτε ιιουε ειιΙετε. Ε

1ε νουε ειτε συενσυε Με, Δ

Ειι:τε νσυε τουε νσυε Ρτεί:ετέ

Του: τω: :με ῇ°:ιν ρου: Ιε νογει8ε#

Ειιιι·ει-τατι:συίτ Ειπε Βσιτ8ει€ε; τ

$σιιτ τιιεε ισἰεειιιιτ , εζείτιιια νείεΙε, -

Νε τειιιαἱετιε υιιε εειιεΙΙε;

ΜεΞε φωτ Η σ: :ι·εΓτσυ: «Με , ι

ΙΙ εο8ιιυτ ΙιΞειι Ια νετἱτέ.»

Ι)εε εστιιριιειισιιε συΙ·Ιἔι είτσἱιι:: .

Αυευιιε είτσιιιτ συι Η :ΜΜΜ ι
Ο νσυεινοΙσιιε ἑι Ια Β:ι:ειΙΙΙε τ

ΑΙετ ττιιι:ουΡτ εοιιιιιιειι: τιιι'ΙΙ ειΙΙΙε.#

ΜεΞε τιυιιιι: Η νι: :με :συε πιεσε::

Νε Ιεε Ρενα, ΙΙ νε: Ρ;τιΓετ

θσιιιιυευτ θ. 8ευτ Ι Ρευτ τεττο.Ιτεσ

Α υιιε μι:: σουτ (στι Μ: ΒΙτε.ϋ

Ε: να σιτε ευ φταιω;

Νε Ιε τειιει ευρσιιι: σε ω;

@πιτ τιιιΙΙε Ρετ: ιιε νειιΙκ ειΙΙετ;.

δε ιι'είτ Ρου: νσυε τετουίσττετ.°

Εσυ: εεειιιιε νσν ιιιιε ιιυΙΙειιιειι:1

νσυε τιε ρονει φωτ ἐι ρτείειιτ

Τσυ:εε νσε 8ειιε τειιιτ ειιΓειιιΙιΙε , -

Ν πι
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Ο: πιι'οίΙ πιο, ο δ. πιο ίοπιιΜο: ο

Αοοπιο ταπιτ Ηίτ οιι'ΙΙ ε'οιι αΙΙα_,

Ειι Ια ΜΑιιοπε, δ: Η πιιοπια

Βο Ιιοπιιιοε 8οπιε οπαττο οοιιε Ιαιιοοτ ,

@ο ΙΙ οπο: Βοπιιιοε ίιαπιοοο

Π'οΙΙτο ο πο· ίοπε (οιι Ροπιτιοπι_,

ΙΙο Ιο νογοἰπιτ Μπι οοιιιΡαοπιοτι:

Αιιι‹ἰ π τοπε ο Ιοπι· Βοίοιιιο

Ανοἰτ αΙοο ίειπιε πιο τιοαιοωΒ.

ΤποίΙοπο οιιτπο οπΙιπ ίο τοπιοΞπιτ ίοππ_

@πο Ραπ· ίοπι Μοπι, δ: Ραπ ίοπι απ,

Ηοιιιιοπτ οι Μοπι :κοιτα ίαπιε οοπΙιτο,

Ροπτοο οΙιοοιιιι τοπιὶτ ία τουτο

νοπΙοἱτ πιιπΙτ Μοπι ο Βοπιπιο οΙιἰοτο,

(Ζιιατ Μοπι ίανοΙπιτ οπ,πιι με ειττΙοτο

ΙΙ πιο ίοπἰποἱτ ίοε οπιπιοπιιίε,

Ραμ· ΡατοΙο, Ραπ· ω, Ροπ.τ οι”.

Ε: Ροπτ στο οποιο Ραπ· τοπιτ ΙιοΙ_.οίΙτο ,

(ΣΙιοοππι οιίοΙτ, ιτιοπιίοπτ δε ον εε·π·ιιι ,

(ξιαιιτ :κοπο ίσοι ο μπε που;

νοπε γ ίοτοι Ιο Μου νοτιπ.

(:Ιιοοιιπι οο τοπιο Η νοτια οοίἱπο ,
ο Ροπι· Ιο Ιοπ:απιτ Μαι οπ'ΙΙ α ογ πιο

Πο νοίπτο Ιιοπι εοπνοι·πιοπιιοπιτ

Ετ οτ: νοε Ιιοπι οοιιτοιιοπιιοιιτ

Ροπτ οο Ιὶίτ ταπιτ οπ)αναπιτ οπ'αΡτοε,

Π,"ΜΜ @ο Ια Ιἰ8πο οΙιαίοα Η Ρτοε ,

ΒΒοοΙ_ιο== (Σιί'οπιίοπι οπ'ΙΙ ίπίτ ππι ατι τω",

Ρ,,,2”(3: Μοπιίοπτ Κοοοπτε Ιο ΡτΙππιἰοτ

?οπο Α Ι'οΙιοἱίίαπιοο οιι ΡαΡο πιπίΙ:,

Ετ ίοτνἱτοπτ οίΙτο Ιο ΙΜ

Πο Ι'οοΙἱίο α τοπτ τοπιιΡο πιο”

Ετ Ιο ίοτππιοπιτ ΙΙ οτι ΜΙ, ππιοπε

1ο πο ίαγ Ραπ Η Ιο τοπιοπα,

8ο ΙΙ πιο Ιο Μπιτ, μου: ίου»

ιι μια ΑΡτοε Ιο νοπε νποΙΙ οπο οοπιιοιιτ

ΠΙ"°' Μοπιίἱοπτ! δι τν ε5°1°πτ ο , ο: Ια ίοπο οοπτ

οπο: Ια _ _ __ _

ΜΜΜ Επιτοπιτ οιι ποπ Ιο Ραπε Ιοοιοι.
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Ρτοτπιοτοιποπτ το Μπα

Πιτ Μοτοιιιε , οιιἱ οι Ιστε οίτσιτ,

Ετ Ια Μετοτιο τσιπ οσιινοτπσιτ

Βσιιτ1°οοΗΓο ε πιοἱε νττιγτποπτ

ΙΙ ε'οπ πειΠσιτ ΙΙΒιοτοπιοπτ.

@πιτ οο π'οί`τσιτ με Ιο @πιο

Απ ποπ πτοΙειτ σο ειιοττοιοτ.

Ροιιτ το τπτ-Π τοιιτ Ιο μια

Α. τοπ πονσιτ Ειπε οπ πιω.

Απ πσΒΙο ποπε πιοπΠοιιτ δε ι.ντε·ι·ιτι,

Απποιιο ο ιιιγ γ πιιἰΠ: οίττο

Μ: πΙι1ε ό: τοπιπε οτι απ Ιο ποιο

Ροιιτ Ιο π:ιτιιοτ τω οπποπιἰε.

Ετ Ιο Ισζοτι,_ Η τπτ τοττπιπ·,

Επ :τοπ νιΙΙο Επι.: πιιΙ τΙοίτπιππ·.

Ετ τα τειπτσιιΓτ οστππιοποοπιοπτ

Ρετ τσιιε Γοε τοτε οοιπιτποτποπτ ,

@ο τσιιε νἰντο Ειπε οϋποιοτ

ΡιιΙΤοπτ τοι” βετο ιιοΠοιοτ.

@ετ ιο Μειτοιιἰε Η Γανοιτ Βίοι”

απο τσιπ ίοτσιτ ποιό ιπσιιΙτ Βιοπ.

ΩΣΪΑΝΤ νἰπτ οπτσιιτ :ιο οπτιπάο1οιιτ

Μ” τετιιτ οι πιπτοιιιίτ ιιπ τσιπ 2Ροιιτ τιΙοτ στοπ ἑι (ζοίοιπο: Μιτ

πιτ Γσιιτττιτ τοσοι:: παπι ποιοτ

@κτ επι πιιιίτοιιΡτ οιι'ιΙ το τοπικ τ

Τ:επτοιιίτ τιιπτσιιτ πιοιιΙτ 8τειπά γ τι::

Ετ οιιιτιοτοπτ Μαι Ιοε νἰΙαἰπε

Ε”ανοιτ τιιπτοιιΓτ οπττο Ιοε τπτιἰπε.

Ι.: Η Ητοπτ απο πιωτιω ο ο '

ει ετ:ιπτ δ: Η άοίοτόοιιποο · αξε 3:

Ποπττ'οιιΙιτ οιι°οίτσιπτ €δι1Χ οτ ετιιϊτσιιτο ,. πιο: το

Ττοίτοιιε οτἰοΞπτ οοιππ·ιο $οιοποιττε, · "”:”"°

Αιοπε, ειΙσπεε τι Ιοίττο, αΙοτττοι

θἰι οίτ Μοτο πισπίσιιτ διιι.ντιετΩΔΜ

Πε Ιο οιιἰτὶσἰπτ Ι.ι Βιοπ .ττοιινοτ,

Ρσιιτ 1ο ίοτἱτ·, ποστ 1ο τιιττ:

Μοιε Μ. πιστευει το Ι:τιΒολΙο

Ν.π $.



2.8.4. ΗΙ$ΤΟΙΚτΕ ΙΤ”

ΙΙ ο:: οτι Ια ::Ι::ιά::ΙΙο ύ

Ε: ΙΙ :ΙἱΓοΙο_ οιι (Ι.ι::ΙΙ:ιο.Ι ί

@ο :οιι: ίσο ω: σο: ::ορ πω. °

Ι.οε ν1Ιειιιε «Μαιο :ιιέ:οιι: .
Ι)οε Ιιο:ιιιοε μα:: σιιΊΙε ::οιινο:ο:ι: - οήΙ:Ξιι ::ιἰ Ι'οί:οΙ ού Πε οί:οΙ:ι:,

Ε: ιιιιΙΙο::ιοι·ι: :ιο ίοι:·Ιοιιο:σιο:

(διο :ιιοεἔιιἱ:ο , πιο .ιιιοί:ΙΙ:ο

Ιου: :ΙοιιΙΤο:ι: οοιιΙκ ό:: Ισ. νΙΙΙο.'

Α:Ιοιιο :Με ::οε ::ιοι:νεΙε ίοΙο:ιε -

;Μἰά:ο:ι: οσε 8οιιε :σιιε σε: Βοιιοο:ιει:

Ε: :σιιε ο:ΙσΙ:ι:, ὁ. ::ιο::, ὁ. πιο:: ,

Τσιιε Ιοε Β:ο:σιιε :Ιο οο1:ιιγ·ίο::.

ν βοά ΕοΓσΙ: μι: ωσΙ: €τπιτ γω ,

Ρουτ οο :11:84:οι1ε σΜοί: Ι::·ΙΙΒιιο ι

@ο ω: :κι Βάια: Ιισιι:::ιεο Ισά:

ΑιιΏο::Ιἰ:ιει.Ι, σοὶ Ι:: οί:οί:.

_Ι)σ:ιιοΒο ξ:: :Ισε οσπισε.ΙΒοοιιε ,

@ο :οι:ε οί:οιοιι: σε Βοο.ιιι: δ: σου::

Ωω:: :ΙιιοΙ ονσίο:ι: Ιοε εορΙ:ειικιοε ,

Ε: 8::::ι: ::σιι::σιιι: , ::ΙισΓο οο::;ιΞιιο,

_ Ειιί:-ΙΙ,.οιοΒ ΙΙε.:ιο Ιο ΓενοΙ:ι:

ζ , .ΕιιΙι: οο:ιίοΙΙΙ::ιιο :ιο ρσνσΙο:ι:·

·· Με Ο.::άΙοιιΙ Μ: :ΜΜΜ

Ποιο: μου: ονσί: :Ιο ε'οιιίοϋΙ::

Ρα:: :ο , :ΙΙ:-ΙΙ). ::ιο:ιίΙοιι: δε.: ν εει·ι:ιμ

Μο:ι ο1ιο: 5οι8:ισσ.ι: ,6ο:ιιο:ι οοο: :ιιοΙΙ:οε

Ειι νοιιε ιο πιο: :οιι::ιισ:ι οΙΙα£,

1ο νοἰε π): Η @απο σΙοοο.:;

(δι-ο Μ): ειπα: μου: οι: ΡΒ ενώ::

@ο :ι'ειγ :ιιοε :γ μια: :Ιο ρονοΙ:.

Ο: :οεπ:.Ιιέε ΙΙ:ιοο οτι Με

. Οο:τιιιιοιι: ΙΙ ίση: :Ιο ::ισγ Ιοιι: δε”

Ε: πιο ο:ἱοο:, 1ο Οι::ΙΙ:ιο.Ι

ναι:: -:ο:ι:σιιΙΙ ε πο! , ενεΙ.

νοιιε Ειιἰ:οε Ι:: νσε ΡΜΙΒΜο:15:

Μοἰε Γο οιι::ο: ιιονσιιε :Ιο:Ιοιιεσ

νου” ::'ιινοι ρσιιι: :Ι'ιιΠοειι:οπ5%

π



*ΠΕΒ ΟΠΕΚΕ°ΕΕ Π'ΙΤΑΙ..ΙΕ. Μ;

ο(λτο νουε π'εἰοε που τιιοίοΙιεποο.

·ΤεπτουΙτ ΡετΙε τ·τιοτιίουτ δ ε τ. ν τ ε τετ τι

.Αυ τ:τπτωτι τ Ιε ίοτιοΙΙ:τοτ ο

Ετ Η Ιἰ ΜτΙ, Ιοτίοτ οΙτοτ

Τουτ Ιουτ ΡετΙοτ, Ιουτ πιοτιεοοι:.
ο . τι τ τ·

ΜεπτΙοε τεπτουε τουε Ιοε ΑπΒΙοιε τε ::”ε:,.

Ηείτἰνοττιοτιτ νουε ντοτιποπτ νοἰτε, ιἔω εε

ο ο ο θ

Ετ ευ επιοιποπττουτ Ιουτ Ρονοιττ Ρ23::ΙΙ"

Εο.οοπίοΙΙ οΙτ υπο Ρυτε τΙοτιτιοτ. _Ι==2τιτΙΡιτ

Ρ ' Δ _ ο οτι ο

δο πουε Ρονοτιε τουε απο οπίοτττΜο τ ΜΜΕ·

. ΙΙ τττ'οΙτ ενἱε , δ: Η πιο ίοπτΜο ,

@το οοίτο 8οιιε τιοττε οοπττυοττοττε,

Ανοττυοε οο Ιοε τΙοΙΙτυἰτοτιε.

@πετ Πε οτιτ ίεττ ττοΡ 8τεπτ ίοτίεὶτε

Ρουτ οο οΙ"τ-τΙ τεἰίοττ δ: τΙτοἱτ ,

Πο Ιουτ υιοτιττοτ οίττοττΙουτ ίευτοε:

Αυτά ετοπε τουτοε «μπε εττΙττοε.

Α τουε τοτπΡε πιοε τοττοιπΡΙοε οτι οο.

·Οτ τοττεττΙοπε ίυτ τουτ γοο ,

Ωυἰ οοε νἰΙεἰπε Ι'οτιιΜτε ίοτοτιτ,

Νο οοττιπιοτιτ ίο 8ουνοττιοτοπτ.

Ι..οε ίευιτ ντΙεΙτιε τοίτιουτ ίοίοΙτιτ

Ι.ουτ ΡετΙοιιιοπτ, οτ ε°εΡΡτοοΙιοΙπτ

ΡΙυε Ρτέε τΙο ·Ιε οΙτετΙοΙΙοτ

οΕτ Ιουτ ίοτπΜοἱτ πιουΙτ ττοε-ΙτοΙΙοτ

Ε: ίοίοΙπτ Ρετ· τοιιτ Ιιεττἱοτοε:

?Με Ιουτ ίυτοπτ Μου επιοτοε.

Βοπ εποε ίοίοΙτιτ Ιοε ΡΙυε τΙ'οπττ'ουΙα

Ο 8τεπε ττοπι οε ό: ετεπε τεΙ>ουτε:

Τεπτ ενοΙτιτ οίοίΡοτευοο , ·

@Με τποποτοπτ οοΙΙο τΙετιοοτ .'

το ττοΙε @ουτε εἱτιίἱτιἰΙε ίυτοιιτ-τ ·_

Νοε εοπε Ροεπ πο ντπ τι Ιτουτοπτ:

Εεε τιο·τΡουνοιπτ ενοἱτ τΙο Ρεἰπ.

Ωυτ Ιουτ ίοίοτε πιουΙτ Μου ΒοίοἰπΒ.

Μοἰε ο του: οτ: Ρτοποτπτ οοπίοττ:

@τετ Μου ίενοττττ οπο Βου οτίοττ
Α ουΙττ τΙονοΙτιτ τετιτουΙτ τοπίο Π τ



α86° Η Στ 3 Τ Ο Ι ΙΙ Ε

Ιτισοτιτιιισιιτ νσΠΙσανστι.ιτ

Τσιιε Ισε Αιι€Ισιε τα ε στο

Ετ τιοε εσιιε τοιιε σΙτσσιιτι στ: ότι:

ΑΒΟΝΟ ΙΙσνστιτ ιιτι ττσε-ετατιτ στί,,

Μω” Ια ίαιυτ νιΙαίτιε.τι'ατσι.ιτιστσι.

σε. Τατιτοιιίτ τιιιἰ Ια ίιιτσιιτ νστιιιε ι

Πε γ ίιιτστιτ τσιιε Ιεισιι νσιιιιεε Υ

ΡτσΙΙσπισιιτ, τΙιτ ιιισιιΕσιιτδει '8$Τ& στ.

Νοιιε τι'ανοιιε Ειστε Κ), ΙισΙ. σίττσ:

Πτι-τουσ ττσίτσιιε ίιιττισε στιίστιττΙ:Ισ

ΙΙ ιιι'σΙΙ: ανἱε,. δ: Πωσ σωσω,

@τισ τισιιε ρσιινοτιεττορ Μαι μια· ίστατ ,.

ΚσΠίτστ Ξι Ισιιι· εταιιτίστσσ.,

Τατιτσιι.ίτ εστι- ΡαττοιιτΙσ Ρτσιι:ιΙστ

Ετ νστ Ρτσιιάτσ·τΙιι ρστιιισιιιστ

Ι)σ τιιοιιΙσι€τισιιτ τισ Με τι ι στο. ο π;

Ι.α Ιισιιτιιστσ. σιι:: ΙΙ ανοιτ.

Ι.αροττσ τσιιίτ ΙΙ ίαἰτ σιιντιι·,

Πε νοιιτ τατιτσιιίΙ: ττσίτοιιε ίαΙΙΙιτ:·

Ι.σ Ρτιιιιστ ίιιτ ιιιιι τΙΙτ “τα

Νοιιε .Ισε ίστοτιε στι πιει: ΙιοτιτσιιΙιτισ

Μσιε τισιιτταιιτ ίση· σπιτια

Ν'ανοιτ Ισ ισιιι· τ. ΙΙ εΤστι·αΙοιτ·

Ι)σναιιτ ττσίτοιιΙΙ ίαίτσ 8τσναιισσ

5σε στιι·ιστιιιε ο Ι:ιοιιτισ Ιαιισσι

Σα νοιιε νσἱΠῖστι 8τατιτ σορε ίστιε τ?

ΝιιΙ ιισ Ρονσιτ ΙΙιισσ τοιιιτ,

Η ὰἐίαἰτ

@τι τισ· ΡτσιιΙΙΙ: Επι αναιιτιιτσ·: · ι· ·

Μσιε αυτ. νιΙαιιιε σΙΙσ ίι.ιτ τΙιιτ0-, - - = _

ίξι'σΙτσιτ ιιιιιΙτ οτειισΙΙΙσια 6: ί·Ιστε τ:

Πε σίτοιιιτ Ια τοιιε ατιιιΙΙΙστετ Ν· · · η· °

Α ςξΙΙΙΙ7'Ροιι·ιΐτωε 8Βτιττραπστσιιτ τι τι:

Εσιιτ ωτιστω., ΒοΙσεισα σποτ.

ΤαιιτσιείΙ; στΙα ττισιιίισιιτ δι σιτε επιασε

Βιιτ σιιΙιτ, ίιιτ σιιΙιτ , ιιιιΙιισ ωτεεω

Εστω, ίστσατ ττισι,τιισι:: τ ο ο

Ειτε νΞΙαἰιιε ίοιιτ·ιιΙσεΙισσηισιτσισ τ> ι

δρἱσΖ εστταιτι στα: ΙιΙστι τΙο1απε α” -
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Ρι11°σιπ ττεΙΙ·σσε μ1:Ιε σε @στα

Μι Η ίστοιπ Με :πώ Ρεινέσε

Ι)σ νΙΙειΙΙ15 ωστε σι ώστε ήωσσόσε,

Νοε 8οσίόστωοε στΙσεΙτσιπ ΜεΞίσει

Ε: σε κάνετε Δ μη: ίοίίστω

ΑἱπΓιιι ροτάτσ Εκο: Και· νΙΙΙ»·:.

θα ετ:ιΙτσιιτε σιι'ατιτσΙτ Ι81Ιει18.

Μ00Γοι1τ δι ι. ν ε ει· ιι ε καιπσιιΙΙ Με

Ιππ:οστίηειστ δ( ς:ι α Η,

Ε: Π δείώτ σε.: του: α:τοΙιετ

δε οσε εοιιε ώστε ΙΙ ΡσσίΙ τι·σνει·.

ΙΙ επ ΙΜ Μαι τσιπ Μ» άενσΞ::
Ι ΙΙ Ιεε ασα", ΙσσΙΙιιγ Γώι·.

Εεε ΕΠ τειτ1τ011ΙΙ: σιιΓενοΙΙΙ::

Πε Ρτ€τι0ἰπτ Ισ ἔστι ὰ Ρώι·. _

@σε Πε ενσΙιπ ττώε ωστε σώσε.

Ωιι'ανοΙσπ σΡαί «Με εισκιΙΤει:

Ρώτα Ιεε ΜΙ άσεΙοσε ΓεεΙΙΓε ,

δωσε ΙιιτώικιΙι·σ 8: 8ι·ειι·ιά ΓεενΙΓσ

Ι..οιπ ΒΚ ΗΜ , Η σε εσττειἱπ ,

Βο σε ενώ: Ισ οσοι· πωσ.Ε: εισαι ρἰεἰό ΙΙ οιι ενώ: : ΙΙ

Αιια:ιισσ ίώε τΙ·σρ ίσα ΡΙστσἱτ.

@Με Πε σΙΙ:ώστ εοιιε ίεε Με.

ΤτοΡ ίσα ποσά 5σεωει Ι.στε.
@σετ ωσ.Ιστοε ίοἰε ΙΙ ενώτ Με Σ

δει·νΙσε , Ιισσοιιτ , Γεω σώσε ‹Ισ ΡΙεἰτ.

Ραπ σε ίσίοΙτ ωιιΙτ Μου ὲ σώσε

ΜσσΙὶσυι· $ει.νωτιωε σε ε:σΙειγ σώσε

. ΙΜ Ισιιτ σΙΙι·σ σο» σε ΙσγεΙ:

Ραπ ά: :Πε-ΙΙ :ισ ()ετάΕπει.Ι

Ι.σ ι·εσιιαΙι· 8: Ισ μπε.

@Μι ιτ1οἱ8 γ· νσιιΙΙΙΙ σει·ογι·:τ

Πε Ματ σκάει 8απΙΙ ΡατεΙσπ,

Ε: Και· άσπτω ΓοΙιπίοσ.

ΤειπσσίΙ Ισ ΕΠ ττοε-Ιιιιη·ΙΒΙεωεπτ,

Φωτ σε σου:: ίειΙτ σΙΙσΙ: εΙσΙεστ,

.ΑιικΙ τι·σετσιιΙΙ Με εοιπισΕΙΤο2ω

Η μειλ

Ια 'ΗΜ.
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ΡΗ 8;'Ιΐ ΟΙΚ Ι'·Σΐ -

ΙΝΕ

Ρσιιτειισγ Ιισιιιιοιιε ΙΙ-Ιειιι· ·νσιιΙσΙιε

ΙΙ ΓενοΞι Μαι κμι'ΙΙε Ιε νεΙσΙΙιε

νειΙΙειιε ειτιιιόετσιισἱε εΙΙ:σΙιιτ.ι

Π: ρι·Ξπιετ εισιισ'ιιιι @σε εΓΙσἱε·

5σιιιι ιτε εε .ποια , σει. Γε ιιιεΓΙ:σιτ:

Πενειιτ σώσω ειι:εει:αιεε Γει·ε :<

ΝιιΙ σε ΙΙ μυθ: εΓΙιε εσιιτι·ειι·ε

@ιι ιι°ειιΓΙ Γε σε:: σε Ιε Ιοιιι·ιιέε,.

Πενειιτ συε μασ εΠ:τε εεΙιενέε.

ΑΠΟΝΟ αιιιτσιιΓΙ ΙιεΙΙΙνειιιειιι.: _ .

ΜοιιΓσιιτ. 8 ιι ι. ν ε ε τ με. χιτεΙειιιειιιι ;

Πιιιι(Ξει·σΙιιεΙ σε· θειιενε ε α

Ρτἰιιτ εσιι8Ιε σ Ιισιιε εΙιετε: ι

Ετ Ιοτε .Η σΙ σιι'ΙΙ ε'αι -νειισἰε ·ι ν

Α Γεε Ισοτιε εσιιιρε5Βιισιιε τσιπ: στα::

ΕιιΙε·Μειισιιε ,οιι Ιεε ΙεΙΤε,..

Του: Ιε εΙιειιιΙιι ΙΙ ιιε.εεΙΙἔιε.

Πε ε'αι εΙετ ερεττειιιειιτ;ν -

Α τουε ετικι:'ειιΙκ ροποιε εκεειιτ.Α

@ιει:1:Ιειι νσιιΙσιε Ιεε εσιιΓσι·τετ , . .

Εεε νσΙι·σ Ρεϊει δενιΓΙιετ»

@ιει· Μαι Γενσί: εισαι εεΙΙε·ιεττε

Ε σώσε ττεΓϊσιιε Ρουτ ΓειΙ.ι:ε επειτα

Ρετ εΙιεειιιιΙοιιτ Γε:: Ιειιι: σεσιιιτ,

Πε γ. ριαισιιιι ·ιιιιιΙτ 8ει·ιε·σεΙΙ:.=

ΙΙ ε'ειιιεΙε ·ρει:.Γιιε “με ε

Τσιπ .στοκ Ιε ·εΙιαιιΙσ σε· Ποια.

ΙΙ Γε: εΙιετ8ιε ε ΑσεΙισιιε :

Ε: σε ντεγ Ιε νεσιιε εΙΕε, .

ΙΙ πιαιε1:εΙΙε εσειιρεειιιε , ι

Πε ιισγ Γιιτ Ιιἱαι μα· εΙιεαιιι Ισιιιττ

Ρετε ,Με εδωσε Ιεσιιτισιι:;(:'είΙσίιπ ττείΙ:σιιε . 8ειιτΙΙεΙισιτιπιεε , .:

ΕιιτεεΙιέε σε τεεΙιεεώσιπιεεω

@ιι Ιε Γετνοἰιιε Μαι σε Ξι.ρσΞτια_

Ετ ΙΙ ΓεἰΓσἱιιτ εε σιι'ΙΙε ΓενοΙιιι:, ι

Π'σιισιπ , σε Μαι ι σε εσιι:τοΙΙΙε; .

@ΗΑΝΤ νἰιπ ειινΙτοιι. Ιε . ΡειΓσι1ε ,ι

ΙΙ αἱ



1οεε οι:ειιιιΕε υ·ιτΑι.ιε. :.8ρ

ΙΙ ώ: καίω” ιιιιΞ ει. ι:ιιεΙΙιτΕι;

@με ΙιιιαιΒΙει:ιειιτ ειΙιιΙΙιι Ισ. ίπο

θα :ιιιττειικ:ιιτ :τι ιιιιΙΙο ΡΙσ.ει:

Ηοπειιτιιε μι:: ινοἰτ,ιιε Ιιἰειι:

@πιτ και: χει: Γι): νου. ιιιιιΙτ Μπι

ΕΠ πιειἰτιτεε οοιιικε μι· ΡΙιιΙὶειιτε ίοἱε,

θα πιιιἱιιτεε μπε ανοΙιι:8τειιιε νοὶει

Ε: 8τιιιιτ :ωατι μι: Ιου: ίετνΙία

δἰ νοιιε «Η Μαι μ: :Μαι ΜΜΜ

@ο «ΙΜ ΒΙειιίοι:: εοιιΕοιι:,υΙΙΙΙ-οιι,

ΙΙ όοΙτ @Με Ιιοτι €ιιοττεάοκι.

@μπε ὰ ΚοιιιοΙΙ Με νειιιι-,

Α ίοα οΙΙ‹:Ι δ: όαίαιιιΙιιι

Τειι·ιτοιιίΙ ιιΙΙ.ι γιιαΙΙο με

Βενετιιιιοε βια: Ι·ιιειι Με

Αυ Ρο.Ιτε διιΙι·ιω ΙΙ εΙΙοἱι Ισοπ,

Νε Γεινοἰτ ναι ΡιιΞε ΑνΞειιοιι.

Εεε εειτ(ΙΙη.ιι1Χ έκ 1ο Βιιιιιτ Ρώτα·

Τοιιε ΙΙ 5τειι: :ιεε 8τειιιάσε ΜΒΜ·

Το.τιτοιιΡε Ρ:ΜεΙται·ιτ Μ: ιιιι:ι:εΙατ

Π: Ι-ει Ροιπε «Ισ τωνειΙΙΙεπ,

@Ή ανοιιιι ΡεΞιιε Μι Ισιιέ Γ:::νΙΓε

Ραπ ΙΙ:ιιιιοιιτ άΙειιΙιε δ: ά: Ι'ΕἔΙΙΙἔ

Α Ιὶοπιιιισ Η. ΙΙ άετιιοιιι·ει

Νειιί ίειιιειἰτι:ε , ό: πιο α:ίΤ:ι

Ρ:ιτ εΙιεειιιι· Ιουτ εΙο ΡοιιτεΙιειωτ

ΤτεΙΙοιιτ Ια Μαι ἑι Γοιι Ρονοἰτ

Πε τοιιε Γέε μπε δι. εοπιρειΙΒιιοπε,

@Ι ΙΙ είΙοικι: δ: Μπα 6ιΙιο:ιε:.

Διιιιἰ εΙισειιτι Η Ε: ρειιοἱτ

Βιι ιιιειιΙιε ίο.Ιτο οιιι'ιΙ Γ: Ρονοίτι

ΕΝ :οΙΙιιγ καφε φωσ νοιιε Φακο,

ΙΙ ΜΙ ι:ειΙίοκι·ειιιε νοιιε ακουω

υπο· νειΙΙΙο.ιιτι:· ων:ιιιιιι:ε: ι

Ασκ ΑΙΙαπι:ιτιε εΙΙε: Με @τα

ει: Με ‹Ια όΙΧΙιοικ εοιιιΡιιἰ8τιοιιε-,.

Φἰ ποίΙοιιε ειιΙκ σίὶοὶιιτ Βιετ.οιιο:

ΒοιιιΜ.6::ιιι ὰ. σ.ιιαωτΙΙ.ι

θα

(Ισπιβω

& Με

Ποιοι”

Μ· 4Ισ Με

λΙΙταιεπιε.
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ΑΙΙοππαπε, ποτε, ίοτε, οι οποία

Ι..α οποι·οΙΙο ΙΙε πιαΙπτοποιπτ

Ι)ο Ια Ιἰοπο, ό: ίο οΞίοΙπτ,

@πιο πιιοπΙι: ναΙοΙτ οπο δαἰπτ ΕοΙἱίο.Ι

()οπΙι: Ιιοπε Β:οτοπε οι: πιπΙΙο επἱίο

Νο Ιοίίαίοπτ ΡαΙΤοπ αναπτ

(ἱο οπ'ανοἱπ: οἱ: ταπ:οπΙτ οοναπτ.

Ρ π: π π πο ο ο οίΙΙ πιαΙνοΙΤοπιιοπτ,

Απ: πποπτΙ οι: ίαπΙΤοππιοπο

()οΙΙο ::απίο νοΙοπιε οοπίοποπο , ,

επ αποππ Ιἰοπ νοΙοπο Ιο Ρι·οποπο

Ι.ο ποπ: παππού οπο νοιπε νσπΙοι·ο2

@πο οοιπΙ:ιατοπε , οπα: ΙΙ οΙΙ οι·οἱ8

ΡπΙε ταπ: αναπτ ίπΙπποε νοπιπε,

νοπε ποπ για Ροιπτ οοπίοι·πο :
Ε: Ρ:οπιο::οπιε ποίΙ:ι·ο Ιοπτπιέο ο

Ι)ο τοπικ:: Ρα:: ίοΙτ αΙΤπτέο:

()Ιιοοππ τοπ: τοΙε, απο ΙΙ νοποπι,
Ηοπιογε ο οΙιαιπΡ ποπ· Ροπππα_τ ο

ο Ε: Ιιατοἰιποπτ τοπτοΙαοοπτ

Ι)ο νοΙΙ:ι·ο Ραπ: :οπο γνοιεποπτ. ο

Μοιε :οπο ΡαΙΙοπο , αΙοπε :οπο οπΙ::ο,

Ι_'οποπτ οο :ο πιο:: οίτ Ραε σαοπίτπο

Ι)ο τοΙ οποτοΙΙο πιαΙπτοπΙι·ι

ΜοΙε ο πο Η), απ οοΡαπ:Ιτ

Ραε Μοπ ΙοίοποπΙκ Ι'οπιιΡοι·τοι·οπτ:

Μοὶε οο οοπταΙπ οοπΙπτ οπΞ νοποποπ:

Απ οΙιαπιιΡ Ροπ:· νοἰι· ποΙΙι·ο ΒαταΙΙΙο,

Ι.α νοπΙ:έ οΙποπε ίαπε ίαΙΙΙο.

@ΟΑΝΤ ογποπτ α: Ιοε ΑΙοπιιαπο;

ΡΑ τοΡοπτἱι·, ιο νοπο ο:οαπε,

8ο ΡτΙποτοπτ ίσα; οποία Ροππ Ια Ιιοπι:ο

(Ζπ'οπ οπΙΤοπτ οιι, δ: Ιο :οποοπτ:·ο,

@οἱ :οπο τοιπΡε πιω επ οπο: οπτό,

Τι:οΙΙοιπε ίπἰίίοπτ οοεΙιοποπτο2.

Μοἱε ποπ Ροπτ ταπτ πποπΙκ Ιοπτ ναπίιίτ

Α :οπο ανοἱτ πποίοοποΙΙΙ

Επι: έ: Ροπίο Ροπ: Ιανοπτπτο

Η
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(ζιιἰ :τα αΙσ.ττιιΙιι Ιαιιτ Γιιτ ττορ άμα.

(1ιι:ιτιτ τσιπ ίιι ιΙΙτι Πε αααοπΙατατιτ

ΙααΙΙιιγ ]οιιιτ, δ: Ια 5ιιται·ατιτ

Βα Ια και: , ιΙα ΓεααοττιρΙΙι· ,

Ρετ Και· ω” βατ ατι ΒιΙΙΙΙτ.

Ται·ιτοιιΙΙ: ναἰΙΤα: τιμιταΙΙΙαι:

(:αιιΙ›ι Μπα Βτατοιιε,. ό: οι·άι:απατ,

Ε: Ρταίταιιιαιιτ, Ιιοπαίταιιιαιιτ ,

δα αοι·ιτατιοΙιιτ πιιιΙτ ΙΙιτιρΙατιιαιιτ.α

Πανω αίτοΙιιτ Πιτ τοι.ιτα ι·ίαιι;

Ετ αοπίαΙϊατ ία Ειταιιτ Μαη τ

Ετ ταααιιταιιιι Νοίτι:α 8αΙ8τιοιιια,

@Ι ιι τταίτοιια Ιαιιι= ΕΕ Ιιοι·ιοιιτ.

Ετ Ριιἰε ειπα τ:ιτιτοιιίτ ε'ατιιιαταιιτ:

Οιιαιιιαε αοΙοιιτ Πε κια τιιιιαται·ιττ

@ια τοιιε ιι'αιιΠατιτ απ αιιΙστ βοκτα;

Ι)α Ματ: Βάνα , ίιιτ πάτα.

Ιαἰέε δε @πια ναιποἱιιτ πιτ αΙ·ιιιωρα

Τ0ιι]0ι1τ8 νοιιΙοΙτιτ αίτι:α ιΙανο.πτ :

ΕΙε αΙΙ:οΙιιιε ναιιε- :Ια ττοΡ Μαη Ιοἰιιε,.

Ι)α τἱατι φα ίιιΙΙ: η*ενοΞιιτ Ι:αίοΙιι€,

δα πω» τΙ'εινοΙτ άι: ΙΒΙαιι= Ι:ι ειπα:

Ι.οτε ιι'αΙ`τοΙτ Ρειε ιι·ιιιΙτ ετιιι·ιτ αΓΡιιαα

Βιι €τιιιιτ αΙιαιιιέιι- ΙιεΕιιιαε απ· €Ι1:ιττιΡ·

Οίι Πε ν:αιιοΙτιτ τοιιΙοιιτε τΙταιιτ:

Ετ Η ἔιιΙιτιΙοΙιιτιιιιιΙτ Μαι: :Ι Ροιιιτ

Ι)α Ιαιιτ Ι1οιιτιοι1Γ τιιαίτοιιτ Ια Ροἰπτ

Ευ ΡειτοΙα , απ Με, απ· ιΙΙατ
Ι Πε πινοΙατιτ Ια Ιαιιτ Μπιτ,

@οἱ ι·ιοΒΙαπιατιτ Ιω αοιτιριιἰἔιιοἰιιτ ,

Ετ ΙογιιιιιαπιτΙαε αοιιΓαΙΙΙοΙιιτ,

Ετ Ιαιιι:ιΙΙΙΒΙοι: ιιιι'ΙΙτ τιΙιτνοΙιιτ €ατι!α,

Ετ ιιιι'ΙΙε αίτοΙιπ απ· ίαιιναιτιιο.τόα ,

Ι)α Ι)Ιαι1 , ιΙαε @πε ιΙα Ρετ:ιτΙΙε :

Ι)αττ1μογιιιιιΙτ Μαν Ιαιιιι απ :Με

€ξι'απ ααΙΙιιγ Ισια ΓατοΙιιτ Ιιοιιιιια

ΙΙ.αιιτ :ιιιιιαιτιἰε., δ: αΙέαοιιΙΙΙετ

ΙΝΩΟΝιΤΙΝΕΝ-Τα Πα ιιιιτΙναταιιτ

θα αι
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Ευ υιι”Ιο οΙιιιυιο, Πε ν ου::ο:ου:

Αρο::οιυου: :ουε Ιοε Ρ:ί:υο:ει

Εεε υο νουΙοἱυ: ουκ :Ιο::ιο:ε:

Ι.οε ΑΙΙο:υ:ιυε :Ιυι Ι:: οίΙ:οίυ:

Τ:ο:› ίσ:: ::οΙΙσυίΙτ Ιοε :οεα:ὸοἱυ::
ει Ρ:ί:ι:Ι:ου: του: ὁ. ίο::υί:: ο ο

Π:ο.υ: μου: ονοΞυ: τΙο Ιοε νου.

Του: Ιοε Β:ο:ουε , οουιιυο ::οε Βουε ο

Ανοἰυ: :συε ρ:ἰυε Ιου: οίουΕίουε

Πο Ιου:ε σ.:::ιοε :ειυ:ουί: ἑι τοττο,

ΠΙιοουυ ίο Μ:: ι:ιυΙ: ::οε 8::υ: ου::

Πε Μ: Βιιιίο:ου:,·ΙΙε ου υιουιζο:ου:. ο

Τουε Ιου:ε ιιουε ίο:ἰυ: ΡΙο:ο:ου:.

Πο Ι:: Ρἰ:-ἰέ οοο ΙΙε εινοΞυι:,

Ε: υιυΙ: διοτι: μου: οι: ουο::ινοΙυτ.

ει άονοιιι:-Ηε, οοο: Ι.: ρουόοι:

Του: Ιου: Ιιουου: ό: Ιου: Βἰουίυἱ:.

@ΗΙ Ιοε υουιε :Ι'ουΙκ υο νουε :ΙΙ:οί:.

-]υ::ιιιιε υυΙε Ιιουε ΙΙ υο ίο:οι:

Κειοο::ο: οο οο::ιιιυο:υου::

Ε: Ρουτ :ο νυο1Ι Ξυ::ου:Ιυο-υ: ·

Ι..οε νουε υουιυιο: , ιο νουε :ΗΕ

Ι. ει Πι: ΗΑΙΜΟΝ οι: Τυειιι=,ι:.:,

@οι νειΙΙιιι:ο::ο δ: εΙυ:ουιου:,

ΙΙ οοιυΙι:::Ι: ::ορ Βο:ουιου:. :

Ιυοου:ιυου:ου οοΙΙυν οΙιιιυι::

ΙΙ :Ιέοσιιυί: ίου ΑΙΙο::ιειυ:.

Ευ θ:: ο.Ρ:οε οο:υ ιιυ Ινου,

ΑΡ:έε οοΙΙυν ο:: Τι:ευ.ισσυ ,

@Η που Μ: οοΙΙο ουρ:Ιίο!,

Τ:οε ναΙΙΙειιυου: Ι'ε.νσι: ου Ρ:ὶίο:

Βίου ν οπο:: :Ιοε αυτια του:

ΕΠΙ ΙοουΙ Ιου: ΡΙυε_.ουο ΚσΙειυ:Ι

Ν'ε.νοι: ουσ ίου, :ιο ΟΙἰνἱο:: .

Ωυἱ ίυ:ου: ιιιυΙ: Βου οΙιονειΠο:.

Τ:οΡ Βίου ΙΙ Π: ΙοοΙυν ίου·

Αρο::οιυου: :ου: ίου :Ιονοι:.

ΙΙΙ. Ι.'ο.υ::ο ΙΙ ίυί: ου Τιιιιι=ι=::.:

2.92

Π.

ζ
ω .
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Χ

Βοι1ττΙ:ιτ σίτσἱτ, ΒΙσιτσοιτισειτ1τ». . 3 Μ _ Ι Ι

Ετ ιισΒΙσιιισιιτ ίσωστιτσιισιτ ων· τ_ . .

Ειι τιιΙ Ισ σΙιειπιτι στι ίση σ,τιάτσΙτ. τ τ. '

νΙΙΙσ σίτσΙτ :σαι ατι ΙσντΙστ,

1σἰιιιιε, ειρτισττ, δ: ΜσιιΙσεΞστ; .

1στιιισε σίτσΞτ φωτ τΙσ ίση τστιιρε ,·Μσἱε Ιιστια μι· ω σΙΙσΙτ τῖΙστΙσΙΙ$. ' Α

_Ισ τισ ίειτσγ τΙΙτσ ίσα ΙιΙσιι ·;μ '

Ι)σ ίσο σίτ:τιτ Ρουτ· τιιιΙΙσ τόσοι

ΠΠ, ΟΛι.11.41ττ1τ: σΙτσΙτ εισαι,

@ι σοιιιΙιτιτσιτ του: στι ΡΙτιε στα

@ισ ΙΙ Εισνσίτ ίσα στιτι1στιιΙ,

Ι.σ νΙ τιμ τστιεΙσιιτε ὰ ί .

Ρετ €τ:ιτιτ τἱεσιιτ Ισ εσιινσττισἱτ: τ?

δσπιτιτσ ίτιτ Ιτιγ 8τειτιτ εφε ίστσΙτ .

Ετ τΙσ ία. μια ίατιε ει.ττσίΙστ

Εεε αΙότι Μαι .ἔι σσικ1ιισίΙστ _

γ, Ετ ΡιιΙε εστω σίτσΙτ Ι.ο‹: ιι ι αν , ,

@τή Ιιιστι σε: ισιιτ ίστι τΙσνσιι· ΙὶίΙ:. °

Τατιτ σσαιΙι.ιτΙτ τω τσιιε σσιιΙΙ:σι

5σιι στιιισιι·ιΙε :οσε Ισε σουίτα ι

@τισ ιιιιΙΙστιισιιτ ΙΙ τισ ί;ινσΙτ

(δισΙ Ραπ ίσἰΙΙτ σ'ΙΙτισσ σιιτΙτοἰτ,

ΒΙστι γ σποτ , στι όσττσιιΙστ

1σ στσγ σο. σΙι:ιτιιΡ τισ Ρστ ιιΙστ.

νΙ. Τι·.ινειΙΙΙστίΙΙΙτ σε οικω”

Οοιιττσ Ισ Εσυ τεστ σιισ τσιπ ω”

ΙΙ Ισ τσιιτΙΙτ ἔι ίση στιότσίτ:

Ρσιιτσιισγ πιιιΙτ Ι.ιΙστι ΙΙ ΠΠ ίση ότσΙτ ,

Βου Ιισιτιπισ ιΙ'ειτιιισε, δε Ιιὶστι ίσιιτ

Εττ ΙΙ Ρειτ.τσιιτ, Ισ νσιιε ειίΙσ11τ

Ρετ ιτισἰτιτσε ίσΙε Ι:Ιστι Ισ ιιιστιίττέ ,

(Ζι1ετιτ ΙΙ ιπστισἱτ στι ίστι σωστό

Αιιιτι σίτο1τ ισσΙΙι1γ [0”:0

ν11. Πτι τιιιἰ στ ιιστι 1.ιστιιτξΒι.ιτ Νο”. ,

@ή τουτ ία Ρ:ι.ττ ΙΙ Μ: τι σιιτισ

ΜσιιΙε τισ Ισ ΕισιιΙΙ στι ειιιΙττσ Ιιστπισ

Ι:ειΙτσ σΙσ Ιτιγ στι €σΙΙΙ σ0(ΙΕΟΙΡ:2
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Ι

"Με ιΙοοΙΙ'ο

τ γιοΙοιιιτ ιι

οιιε πάω.

1

(Σποτ τοιιίΙοιιτ τοπ ΙΙ οστοΜ.τοΙτ

Αυ τΙοττοιτΙοιε ι Ματ Ι μου -

ἔστι οτιτιοτιιἰ Ε' τπτ ποιοι '

ν'ΙΙΙ. Ι.'τιιιττο :ιιτοΙτ οσο ΤΑ τ. ο ν τ: τι τα ε.

Α οοΙΙο Ι·ιοιττο·οο ο τεινοτοο.

Ν'οΙΙοἰτ-ΞΙ με , κ νοιιε εΙΗ, Ι'

ΑιισιιοΙ Φωτ οσο 8ε:ιτιττνοτΈοΙ8πο.

Οοτ:τιιιοε σο; βετ πο: οτι θ`είοοΙΒοο·,`

Νο οΙιονειΙΙοτ, πιο οίοιΠοιτ,

@Ι οιι τοΙοεε τε- ροιιΙΙ τιίεΙΙοτ

ΜοιιΙε ττΙο ΙΙ ΓοττοττοττιΡΙεἱτο

Ετ ΙΙ τΙονοΙτ τοοοΙτ ττοεΜοο ρΙεἰτο:,

Α τοιιττεΒοοε οιιί·νοπτ μια· και:

Οία Ιου: τοπιοε οιι επτα @στα

Εικοτοει τΙιισε τα γ ενοΙτ. - Χ

., Ι.ο τιοτιττΙο ΙἔοοοΙτοἱτ: @κι φ1ετ·,

@Η τοιιΙτ Μοπ ΗΙτ εισοττοιοοπτ `

Ο: οιπ'ΙΙ τΙονοἰτ, τα κεΙΙΙει·οοιοι·ιτ:

Νοο· ὸοοοσἱτ· με τιιπτ σο ΜΙΒ:

5σο οοικωΙοο εΙοοίοϋίτ::

ΙΙ Ιο οτα Μοο- ἐι φωτ οΙΙ:τοίτι

Τεστ τοπιο ουτε Ιο ΡΙ2.ΙΕ: -

Ετ φωτ βη· Μοτο τω; τοειι:ιαΙό”

Ε'ειιττο ποπ οσο· Κοιτα ενμΛιε';.

@Η έαν :ιΙΙοἰτ οπού Κ: τ:ΙΙειτοι:ι>

5οτι οιπιτοιοἰ όοδοσιτΗΠειοτ.

Ιω Ιο τοοσΙτ το· ωι·1ετσιιι·ο

Α οΙιοοιτττοοορτοοο·ίοττ οο8σιιττε

'Γεω ΒἰοπΙο ΜΙ: ἰοοΙΙι:ιγ Μοτο,

@ο ΙΙϊοιν οτ Ματ δ: Ιιστιτιοιιτ.

ΟΙΙ5τ ε=νο2- ογ επ τ1ιτοΙ τοαΜοτο

Φαιά Βοοε .Β-τιοτοοε ,. ο τοπιο οΙιοτο:

ΕσιποεττΙτοπο Και· οτιοοτοἱε.

1ο νσι1εάΙε Μοπ Ρετ· δτιἰτιτ· Ι)οτΙΙεει.

`]`ο οι» οστιιισΙε τω! Η οποίο

τμ Ιο.·-τιο· ΙΜΙ- Μοο οΙΜΜ

Α ττίζεττΙττ Ιοε οσιιε πω.

ΕτοιιΙ:τ ττοΙΙϋιἱ€ι τοττοτοττΙτ.·ρ-' '. ; · · Η · Ι
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Ο :στι Ρώιιεε, σ Βσιιιιοε άτιειιοε, ο

Ε: Ρε:: αναιι: σ Ι:ιστιιιο ΙιαοΙιοε,

Τσιιε Ιοιιι· Ιιοτιιώε ό: Ιιιαώτιο:

ΕΙτώιι: ττοΡ:σιιε τοιτιρι.ιε σο Μο

Ποε ΑΙοιιιατιε :τισ οσιιιΒατιτοιι: ,

Ειι ιιιἰ Ιο :Μαιο οιιιτι οτι ιιιοιιτἰτοιι:;

Ι.οε αιιΙ:τοε :ήτις σιι'οίτσιιι: οτι νίο ,

Ν°οΙ:ώτι: με :τω , ιο νσιιε ασια

ΑτΙστιο ττοίτσιιΙτ , Η νσιιε ανἱίο ,

Βτο:οιιε, οτἰσιιτ , νίνο Ι'Ε8Ιιίο,

Ετι αροΙΙατιτ :οσε τι νώε νΙνο,

Ινσιιίττο ιιιοτοΙ, Οι-ιιιιιι.τε δ: Υπ.

(Ιοε ίσο: τΙιιοε τω: :ιο Ρατειώε,- ο °

φωτο:: Βτο:στιε τιιτοτι: ω: · ' '

ΥοοΙιιν του: Ιιιοτι γ Ρατιι, >

(ισα: Ιιστε οι: οΙιαττιτι ΙΙΙἰ:οιι: στα· - = ε

ΙΙ ν ανώτ :Ι'αιι:τοε οτιατιε ,

@το Ια τι'σνΙΓοε Ι)ιοιι :σπασει ο

να” σνΙΤοι Ια ττιοτιοΙΙ:τιοΙε,

Ττσιιιροε, ταΙισιιτε (σε Ιαοαιιιτ οοιιτΠοτε

@ι'ανατιτ Ιο το: οίτώτι: :οσε των”

νσιιε ιι'ώΠιοι με ιιτιο νονε.

Μοἰε ίαοΙιο2 οοτταιιιοτιιοτιτ,

@ο Ια ΙΙΒιιο ιιιοστιτιιιοιι:,

@ο Ια οΙτώ: αΙΙοιιισΙέο,

8'οτιτσιιιώτ (ασε τΙοιιιστέο ;

Ε: Ια σα: :τοΙτοιιε Ιοε οΙιοττιἱιιε ,

Ε: αιιττοε Γοιιτἰοτε , δ: ιατώτιε,

Ι..οε νοΗΠοι οιι:το:ιιττιΙιοτ,

Ωιιο τι:: Γο Γανώτι: τοττιιιοτ:

ΑττσιιΙο: τσιιε ΙΙ οίτώτι:

Βο Ια ετατιτ Ρασιιτ ιιιι'ΙΙε ανώιι::

ΙΙ οιιισοΙτι: :με Ιοιιτ ταΙσιιε' _

ΡιιΙΤοτιτ :σιιίἰοιιτε :οσε Ιοε Βτο:σιιε.

Α:Ιστιο οι: οΙιαιτιρ το τΙορατ:Ιτ

(:Ιιοοιιτι σο ιισιιε , Ρσιιτοοτιιιο τιι.ιί:

Ε: τα:: οΙτώτ, σιιατιτ το: οσιτιρΙΙ

ΤτοΙ:οιιε Ιο το: , οσο το να:: στ. .- ζ

ι

ί

ι
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Με ναι:

στι μΙο

Μωβ ε

οΐιικ.

Με ιιοανοΙΙοε απατα Μετα-ατι,

Ρετ τοατ Ια Ρειγε Πε ειΙαιιιοτοιιτ

Ι.τείταε οΙιοεαπε τα ίσα οιιότοΙτ :

νοαε τυπικα ΒΙαιοαο τω:: πάτα:

Αα ααα ττοΡταιίτ δέσω @με σ.νοΙιιτ,
ΡειττοαςΙο αραγε ααα και @θα ο

Ι.'οιιτιοατ·., ιτι·αιωΔε Βιίατο ΕΒΙΙίο τ

Ετ Μακ ω” αα°οιιττο1 ίετνιίο

Τοατ ετοίτιτα Το οσα: πιατα

Σε: ία γα ταιιτοαίτ ρτιαΙιτττο·

δΙ ίατ ιιιατιάέ οιι··-τοατοε Ρειι·ε:·

νοὶιε ιιονοΜει ααα τΙαον:ιατιτε-,

ΑΙτ:τ μι· μια, οι τοντιιἰτ. β

Αααα: τιιιιτοα&ινοΙΙΙιοι πια
Πε Ια νΙΙΙι·: α: Μαιτο Μακ Τ

θεια ό: 8τατιτ Μαι ΡοτΓοιιιιε· τιιειίιιτοι

@Η τοαε ναιοιιιτ ο 8τιιι·ιε- ΒτοςΙοιιιε ,.

Βιετι 2.Ιια11€2 να: Ιω Β·ικτοιιε ε

ΗΟΜΠι€8 , βαττ», τοαε Κατ· Βίαια

Τοατο: ΙΕοτιοατ :με ΙΙ ρονοΙτιτ.

Α Ματ: ναιτ- «Ποια, Βτοτοιιε, Ι

Ρτειιτι τοατ ει; τικ· ποια απο” Δ ·

ΤΑΝΤΟΠ5Τ ο.'ΙΙτιοο ΙΙιμεΆ:α :ιΙ€τοατ
Ειι νογει8ο οιι ίανογοτατιτα ' ° Σ '

Τοατ Ιο εΙιοπιΞιι πω. Ρἰέέ δε :τι αφτα

Πανω είτοιιιτ σοφια: Ιοε Αιιεεε:.

Ροαι: Ια Βοιιτέ 1ιιεεαε €ιτιετ

Ι.εατ ανοἱτ ίειιτΞιια:ι:ΙΙ:οαίτ τω.

αξια» νοι2εΒο , ιι: πιατα τετοΙο,.

ΕΙτογτ ὰ (πω: :τι Ματ Νιτ:ΙιοΙο..

(]'οΐτοιτ τΙο Βιοα Ια ει·αι:ΙΙιε

@Η μι· ατιιιοαι: ιιιἰτειεΙο αι

@ιο ΙΙ ίει8ιι:ι. Ισ Βια: Ε ατα

Βενειιιτ ττείτοαετ Ροατ ααα ίτ:τιτ

Ιτ.”εινοΙτ ατι :απανω τωιιιω-,
ν αἱ Ιοτε αίτοιτ ω”. α: ται Γιαπ

ΜΕΙ5 τα σο; ίετ πιο ναι:ΙΙΙι: εαπ,

Ραιτ στ: αα'ιιττΙ:ι: ναοιΙ τετρατικτι

και:
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.ή

Α του: Ιε τετ , ὰ τοιιτε Ιείιτε ε

Πο :ιεε νειἰΙΙειτιτ πιοιιΠειιτ 5 ε τ. ν ε ε τ τ. ε ,

ΙΙ είΙ: Μειι ντιιγ ειπε μι· Γοτι ίεπ,

Ρετ ἔστι ττενιιιΙ, ό: Ρετ Γοιι Μετι ,

Τοιιε ιεειιΙιι Με ειιιι εοιιιΜιτΙτετιτ,

θτειιτ Μπιουτ, εειιΙκ οιιἰ Ιεε νἱτετιε

ΕΠ εεΙΙιιγ Ρειϊε , ιΙΙίοΙτιτ Γεω ιΙοιιτε

Ι:εΙοτι δεἰἔτιοιιτ, ιιιιιΙτιΒιιέε τειΙοιιτε

Ετ 'Με εε τεστ ετειιιΙτε δ: τΙοιιτετ '

5ε ΙΙιίτ οιι Ρεϊε ό: τεεΙοιιρτετ,

@ε οιιιιιιεΙ ΙΙ Με νεου οι: ΙΚοιιιε ,`

ΙΙ εεττ Με εοτιι νο.ΙΙΙ:ιιιτ Ιιοιιιτιιε ΩΣ
Πε νοιιΙειιτό , δι ιΙε ειιετ Επι, Ι

Ι..ε Πτοιτ εΙιειιιιιι ἔι 5:ιΙιιΡἰιι.

Ι..'ειι Η ιινοἱε εΙοτιιιέ :Ι ειιτετιιΙτε,

@εε Η είΙοιιιτ ω. ΠεΒε τειπΙτε

Εεε ΑΙεπιειιιε, οιιι σΙε Ιε ΙἰΒιιε

νοιιΙοιιιτ τιιεττε ΞεεΙΙε νΙΙΙε.τ

ΙΙ ε1το1τντιιγ ι ιιιειε τσιπ Ειπε ιΙοιιτε

Ε: Ρτείτειιιειιτ τοιετε ία τοιιτε

ΡιιτοττΙει·ιόε Ροιιτ γ :ιΙετ ,ι

Ε: Μ), εινα: τσιπ Ιε Ρτεπιἰει:

ΙΙ εΙιενειιιεΙιιι εΠτοΙτειιιειιτ,

Φι'ειττΙνετ Γιά :ιο Ιο8επιετιτ.

ΟΙι Πε· εΙΙοιιιτ ιιιιιΙτ Μειι είδε ,.

`]ε νοιιε ΜΗ 2 ὁ Ιειιτ εΙενίε.
Ωιιιιιιτ οικω: Ιεε Ι ποιινεΙΙεε ,

@Η με πε Ιειιτ ίιιτειιτ ΙιεΙΙεε ,

@ε τιιοιιΙΙειιτ $ει.ν εε·τιιε δ: [Μι οιιΙΙ:

Αττινετοιιιτ Πιτ ειιΙιι Μειι τοιιΙΙ:

Τοιιε ιιιιειιιτε οιι'ερτοιιιτ ΙεεΙΙιιγ Ι.οΙτ

ΒΗΜΑ: Ιιοιιἰει ῖε νοιτε Με νοιτ,

Ροιιτ εε τειιιτοιιίτ Η- ε'ειιίοιιιτειιτ,

Ετ Ιειιι: Ιο8εΙε επ τἱετι ιι'ατ‹Ιἰτεειτ :.

@κιτ όποιοι με τιιιιωΙε ΙοιΠτ, ,. -

Νε ιΙε Ιειιτ Μετι. :Με τεειιεΙΙΙΙτ ,

Νε ττοιινετειιτ ιιε Νεο, πε τεττιιε, τ

Ροιιτ ιΙειτιοιιτετ ιιιιιιιεε ἔι Ρει.ι»ιω .Ϊ

Ριφ

εεωΜε

πιει π:

επι πιιε·

ιιιιίιιιιω

`
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()'οίτοΙτ πιιο ΡογίΤαππο νΙΙΙο,

@το Μοπ απποἰτ :οπτο Ια ΙΙοπο.

ια ΙΙ ίπποπιτ Ροι·ίοπποε πιιαΙπε

Πο ίοποοΙοπε ό: οο νΙΙαΙπε.

Πε οπΙοο:οπτ οΙΈτο Μοπ Ια

ΜοΙε Ιαποοππιαἱπ ππαΙ Ιου:: αΙα.

@πιο οοναπτ οπΙι: ππιοπΙΙοπι· δι π. ν ο πιο

νΙπτ ΙοποοπιαΙπ ,.οοπιο ιΙο πιαΙΙΙτο :

Ε: οπνογα τοπε ίοε οοπτ:οπ:ε

()οπ:ι·ο Ρα: :οπτ οπ Ιοιιτ.ΡΙπίοιι:ε.

ΕπινΞποπ οπο: πο: πιοπτ , πο ναΙ,

οδο ΙΙ οΙΙοἰ: Μοπ ,οπο-πο πιο πια!.

.Ι.α ΙΙ ίπΡι·Ιπτ·ταπ: ο:: νΙΙαΙπε

Πο Ιιποίε , οο ναοΙιοε , δ: ο'αεποε πιιαἰπιεπε

@πο Ιοι·ε νοἰίίοι :απτ οο 8οπε Ιι:αιτο

Βοοοπιε Ρεπιππι, ό: οπο: ποτ:αΙ:ο

ΏΙιοίοππ Μ·οοΙο, οΙιοίοιππ ο:ΙοΙτ

Πο ::οΙτ :οπτπιιοπτ, οο οι: :οτ:αι:.;

Ε: οπαπτ νΙι·οπτ Ιοπι·ε οοπε ιιιοποι·,

Ε: Ιοπι· ΒοίΙοε τοπτοε οΙιαςοι·.

Πε νοπτ οπο :τοΙΙοπε οπίοιπιΙιΙο,

ΑΙοπιε τοπια Ιιο:ε , οπατ -ὶΙ πιοπε .ίοππιΙιΙο,

(ξι'Ιποοπ:Ιποπτ δ: ΡτοίΙοπιοπιτ

Βοίοοπίιτοπε ε: οοίτο εοπτ.

Πο ίοπτ Βοοποπε , ίαπΙππ , ό: Ιαττοπε;

Ε: ποπε ίπἱπιοε Ιιοπ οοπιιΡαἱοποπε:

Α ππ ο'οπττ'οπΙιτ ποπε ίππιιοε οπε :

Νοπε Ιοε ατοπε :οπο οοίοοπίἱε.

Ταπιτοπίτ ίαΙΙΙοτοπτ ττοΙΙτοπΙΙ: οοΙιοτε,

ΕπΙι‹ ό: ττοΙΙοπίτ Ιοπτε εταπε οποτε,

νΙποτοπτ -:::Ιαπτ, Β:οτοπ , Β:οτοπ;

Ειιοοτ οιι .πγ: ποπε νοπε ατοπε.

Πτι ΑΙοπτιαπιτ παπ:οπΙΙ ε'αναποο

Ποναπτ τοπε οπΙα , ο: οοππιοπαποο,

Ι)Ι:-ΙΙ α :σπα , οπ οοΙΙιπγ πιοπιτ

ΤαπτοπΙΙ νοι::οπτ οποΙ Ρονοπ -οιι:.

Ε: πιο Ι-αΙΐοι -Ροπι: ππΙΙο π:Ιοπ

απο ΡΙαοο, οιι ίι:Ιπποε Μαι.
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(Σ'αΙτοΙτ ιιιι αΙιανιιΙΙατ ειρραττ,

(Εἰ Ι'ατι αΙιτιιιοΙτ ΡιειιιΕ οι ντιπ:

Ε: Η ί:ινσΙτ ίσο τινιιιιτιι€α ,Δ

ΒΙατι αΙΙτα μι· νιιΠαΙει8α.

Μαιε ατι τΙειττιιΙτι ι·ιατι ιια νιιΙιι·

Α τταίτοιιε αιιΙε μια τισ ίαΙτιιτ

(Σπιτι: σπιτι ασπιτιια ΙΙ ενσΙτ μοδα

Α ίσο ίεΙτ [:ιΙτα ασιιτταΡαιιΙΙα:

Ανοἱτ ειιιιι ιιιοιιΠαιιτ δι αν Επι. ιι ,

@Η ααΙΙιιγ άουτ (στα Μαι .ίσο αίτια

Πα νοΙτ ασιιιτιιαιιτ δ: απ οιιαΙιιιιιιιἰατα

Ι.αιιτ ασιιττσἱτ Γιιε τΙανειιιτ τΙαττιαι·αι

@κι ΙΙ.ιιιοικΙ:τ Πιαστιτιιιατιτσπα σπιτια ιΙα.Ια ίσο: Βατιω- ° ·@Ι αΙιανιιιιαΙι:ιίααιιτ φωτ τιιι'Πε ιιοιιττοιιιτ.¦ .ρ

ΠτοΙτ ὰ Ιαιιτ Ροττα,.ιιιια Πα νασΙτιτ: ·" ' Σ' "τ Ι

Πα Ι'τιιιτι·α απ: Π Ιαιιτιτσια

(Σοιιι·τα ίιιε τεστ σιι'ΙΙ·:ΡσιιττοΙτι

Τοιιτ ι:ΙτοΙτ ἐι. αιιΙιι-ταιι ααΙΙιιγιιιοιιτι,
ΟΠ Πε αίτσἰι·ιτ τοιιε ατι οτι Ποστ.. Ι

ΑΙιιΙΙτι Ια ΠΠ αοιιι Ια νοτια ιΠε;.

ΑτΙσιια Ιαε ιιιιτι·αιι τσιιο·-αίοαΙιΙα

Ειιτατιττειιιτσιιιτ οιιιι.τιτ Πε Ια νΙταιιτ

και ναι: αιιΙιτ, Η ίαιιε ίιιίι:αι·ιτ τ.

Ετ αι:Ισιτιτ τοστ , Μαι, τω”,

Νοτια @πιω ρτΙι·ιε Πα τοστ σουίτα».

Ε: Ροιιτίιιιτα Π=Ιαιιτ τιι·ίαΙτα

ΗιιΙΗνατιιαιιτ μια 8τειιτ .τΙαΠται:α , .

Τεστ οιι”ὲ Ιαιιτ Ρσττα οι Ιαιιι· Ι::ιττΙατα·

ΜετΙ115 ατι-ιιιοιιτιιι·αιιτ Πα πισττ αιιιατα.›

ΙΙ γ οτ ράσα ιΙαε ΡτΠοιιιιιατε, ..

@τα εαιιτ ιΙιι τι:ιϊε , οσα ίσιιιὶοἰαται,.

ΡΙιιε «Ια ττοἱε :απο , .ΙΙ .ίιιτ·τοιιτ νταγι·

ΤιιιιτοιιίτιΙ'ΙΙιιασί·ιιιε τιιιΙ ιΙαΙογ ν

δ'αιι τατοιιτιιιι· ιιιοιιΓιατιτνδ“να ποτε ΐ'Β"εΐ

.Α ΟΓιιια , οἰι αίτσιτ·ίσιι ·αΙιτα.ι. Μ οιΙιιΙ·

Ετιαοιιττα Πιτ, ναΠΙαι ναι·ιΙτι Ι* καιω

στο Ρτο-

Κα: ααα: Πτι Ρδϊδ μι: μια: τω, “ω”

Ρ τι α:



·3οο Η Ι δ Τ' Ο Ι ΙΙ Ε

ΙΙ :Μο-ο

Ιο$ οοο::

υιιε :Ια

Ια Πι::

Δου.

Η ω:: Ιιουου: 8: :ονο:ου::ο:

ΠΙιοίουυ ο:ιοΙ:ου Ι:: ρ:οίουοο ,

Ι.'ΕΒΙιίο νἱνο , δ: το ο ίε:οοε,

Το οε νιιιΙΙ:ιυε ου :ου:οε ΡΙειοο8 :

`Ι.οε ρΙοε :ιο 8οοε ἑι ΙΙ :ΙΙίοιυ:,

ΜουίΙου: δ: :.ν ω:: ε , το ο: ου οι::

Ο ριιϊε :που -ίἱ 8:ου: ποσο,

Ου'ουοου::ο Ιον ρ:οοοίδου

ΙΙ ΙΙ ίοίοιυ:, οοειιι: ΙΙ νουσἰ:

Β:: ουοΙουο Επι:: έ ίου :οποιο

Ι.οε ουί.ιυε ό:: οοΙΙο νιΙΙο

Ευ οου::ο Ιον ΡΙοε ό:: οοο:: ιιιΙΙΙο

νοιιοἰυ: :ινοο Ιοε 8ουε οοο:

Ρουτ ΙΙ :Ιουυο: ΡΙοε μου: οίΙσει:,

Ευ €ΙΝιιτουτ :οοε νουοε , ιιυ:ιιιυοε;

νοοε :ΙοιίΤοι οοο ίοΠοο: $ο::ιιυοε;:

ΠΙιοοου Ιιοιιου: οιιιιι: ου'ΙΙ ρονοι:

Α Ιον ίοίοι:, Ιιιου οί:οι: :Ι:σιτ.

ΑΡΚΕδ οοο: ίο: Δε. οπο: οπο,

ΠΙιονοοοΙιου: :Ι:οι: ο Ι:: ίο::ο

Εσυ: :Ιουυο: οουίοΙΙ, οουίο::,

Α Ι:: Κο::Ιιο , οιιΙ ουσ:: ίου:

ΑΠοεέο οΙοε οιιυο::ιιε

@ο ο νΙΙΙο ν ενο:: πιο:

Ε: :που ω: ίουε οοο :σουο

Ι)ο Ι'ειο::ο οι:: :Ιο Ι:: :ο:1οο

Πο:: Ικιί:ι:Ιο Μου ειίΠίο ,

Λου οοο ουΙ άσμα ΙΕΒΙἰίο

Νο ο :που :οοουίο::ο:,

Νο οι:: :Ιονιυ: , υο ο:: :Ιο::ἰο:.

Μοἰε :οι ρΙιιί:οί: ου'ὲ οοΙΙον οί::ο

Ευ: :πονο :τισυίἱοο: δε π.. ν ε 5Τι:Ε5

ΙΙ οουΙοι: Μου οο:::ἱυουιου:

Ανοι: Ιια:::ιΙΙο ιυοου:ιυου:.

@κιτ ου Ι:: νιΙΙο :ινοΙ: 8ουε 8::.υε,
- Ι)ΙΙ:::ΙΙ.ι:ιε δ: ό'ΑΙΙουιι:ιιε,

Του: Ιο ρονοι: :Ιο οοΙΙο Που::

Εί:οΙ: ιι:Ιουο :Ιο:Ιουε ΙειΑνΙΙΙο.



Ι)Ε8 ΟΠΕΚΚΕ5 Π'ΙΤΑΙ.ΙΕ. Ι τετ

Βίου ίυτ-τΙ ντεγ , τεπτουίτ πουοτε

Πε ίεΙΙΙοτοτιτ τουε τ πιοε ποίΙοτε .

@το πτοΙτ ε ουΙττ νἰτοπτ νοπττ . τ . 5

ΜοπίΙουτ δ τε τ. ν τ ε·τ ττ ε τ τουε ε ίουΙτ.

δοε Ρτἰππτοπτ πιυΙτ ττοε ετεπτ στο ,

Ετ ουΙττ Βουτο ποποπε Ιουτ τοττο.

Τοπτουι·ε ίουνοπτ Ιοε τοττυοτοττ

Μοπίτουτ διτ.νεεττττε ου ίου οτιπτοἰτ , τ

(πιο νοππίοπτ ε Ιε ΙιετεΙΙΙο, τ ο · τ

@Η ποίΙτοἰτ πιυΙτ ίοττ ίεπε ίεἰΙΙο: '

Μοἱε πυΙΙοτυοπτ ΙΙε πιο νουΙοἰτιτ:

@τετ τποτνεΙΙΙοε Πε Ιο πουΙετοΙτιτ ,
Ετ πιτευτ οο ντίτ πιοπίτουτ δε τ.ν εε·τιττ, Ι

@το πο Ιουτ νίΙΙο πο νουΙοτπτ γττο

Ρουτ οοπιβεττο οτι πυΙΙο ευτίοτ

ΙΙ πτίτ, τετουΙΙ: ευττο ίοτντίο

_]ο Ιουτ τοτέ ἰποοπτἱποπτ:
Ε Είττο νουυ οἱ Ρουτ ποεπτ,

Νο νυοεο Ρεε οτι Ιιουυο ίογ ,

@πιο πο Ιουτ :πιο ευουπ οππογ Ι

Ρουτ εΙΤεΙΙΙΙτ Ιουτ Ιτείττπο, ·

δογοπε εΡΡοτε οι Μου νΙΙΙοε:

ει το ποπ τ1ιτ'ιτυ οοΙοτπΜοτ,

Νσιτε Ιο Ρτοππτοπε ίευε εττοίτοτ:

Ετ Ρυτε εΡτοε, τπεΙ8τέ Ιουτ ποπε,

Ευ Ιε Ιζοττυο γτουε ποποπε ,

Ι..ε νττετΙΙοτ, δε· Ι'οτποποτ τ,

ΜεΙ8τέ ττοίΙ:ουίτ Ιουτ .8τευτ Ρουνοἱτ.

Π'ΙΙποο ε'ου Ρεττ τουτ 1ο Ρτοπιἱοτ,

Ετ ενοο Ιυγ ίοπ Ροπυουιοτ:

(Συοίουπίοτποτ οπε ου ετευε Ρεε

Α Ιο Ρουτίουτο: τποἱε πο Μου Ιεε,

Πο .Μου Ι:εττυε, πο ττενεἰΙΙοε

Ευ γ οτ-ΙΙ, Μου Ιο ίεοΙτιοε.

@πετ τπυΙτ ττοε Μου ίοε ποίίοπποἱιιτ

Τουτοε Ιοε 8οπε, ΜτΙ οπ οίτοἰπτ:

Μοτε πιτειιτ ντπτ ευ ποττοπἱοτ

Ι.ουτε ποτίεποοε Ρεε υπ πουτοπ ε :_



μια

.ΗΙ$ΤΟΙΚΕίΔ

Να Ιαιιτ ναιΙιι, Με :ια ΙΙι·αιιτ.

Ι.αει ΑΙαττιειιιε, σοι τσιπ τα νιτατιτο

Α Ιαιιτε Ρσττατιτ αΙτοἰιιι άσΙαιιε,

Ετ ιι'σιιίοΙιιτ ειΙαι· :ιιτ αΙιειτι1Ρε;.

Ετ οι: σα ίαττεινοἱιιτ άαΡΙτ ,

Βιι στι” πω 8ατιε ρται·ιοΙιιτ τΙαΙἱτ:ι

Λο τΙαι·ται·ιΙατ ·πισσίιαιιτ π"Ε:Τι τι

Ειι ίιιΙτ`°$αΙἔιασιιιη ατι.ΕιιΙΙ: Ια τιιαΙΙ"ττα”

Ετ τσιιτ :ιἱπίΙΩ ασπιιιια Ριιι:Ιά
Ι.;'εινσΙτ "απο, δι. ὸανΙίέ ὅ,›

ΜσιιΙτ Μαη Ια ΒΙΙ:α8τ.Ι'σττΙατιαι

Ασκ ΑΙατιι:έσε ίσττ οικοαιι(εω. ο

ΡΙιιε αιιίΙ-ΙΙ ίειΙ-σΞ στο ΙΙαιι·Ι`τ των

1τιπιαε τΙ'ΙΙτιαα, τ:'αΙΙ: τσιιτ·ίααιι,

Να ίιιτ Ριπή ιιιίτιιια ὰ τοστ,

Φ'ΙΙ αιιίτ οσιισιιΙε Ια ιΙαπισιιτπιτ,_

θα μι· Παει: ,_σιιμιτ ΒαταΙΙ.Ια , _

Μαε οιι.-ΙΙ·αιιΙΙ: Ιω -νΙτειΙΙΙα ,

Βασιισγ Ια οτ ττοι› ει·ατιτ Ι:αίοΕιι8··

Βιιαε Ιουν σιιττογε ΙΙιίιιτ.εαττειισ.ι3·

Ο ιΙαίτιιιτ ίιιτ οι: Ι'ΙσττΙαιιιιιιαα·

Ι)α εαπ: οιι σαιτ , σοι σου: νααιιαα~

Ι)ανοιοτ ενοσ: Γειἱτ , ετ ρι·οιπιε .

Ι.3'τινοΙτ σ.ιικΙ·πισιιιΕαιιτ Ο ε τι τι ω :

ΙΙατιιιαΙ αΡτοΙτ ιιτυοαε δαἱειιοιιιιιι .

Πα σαΙΙιιγ στοα., Ιστε τΙΙΙΙ:ι, 5αιΒιισιιτε,.,

@πιτ ·ἔι Ρταίαιιτ , ια πα- Βιτοιια:

νΙνταε ττσιιναι·, οι: πα ρσιιι:τογα ι·

Ρσιιτοιισγ κια οσα αΙια:ιιιι τοιιτιια:

Α ίσο ΙοΒαΙε , δα ε'αιι ι·ατσιιτιια.

@αιιτ αΙΙ:«Ια τοση· αἱ πα -ιιιιαΙΙ .αΙΙτα: ο

ΑάΙαιι Μαι, τιισιιΓιαιιτ δι τ.ν181·ιτε.

ΑΙ)ΙΕΠ ίοΙαιι πισιιΙΙαιιτθωι·ι·ιι.α,,

1Έ·νογιιιιιΙτ Μαι οιια·νσιιΙΙτα απο.

Ν'αΙΙτ ΡΙιιαάαι-τΙα τΙαιιισιιται· τ” ·

Ε: ροιιτ τα ι11'ΟΙΙ .ωωι κατοιιτιται·

Α ιτισιι Ισ8αἱε Ιισ.Ι'τΙνατιιατιτ.ι

@τι ια Ωχ Μαι οιια:στιαιιαιιιαιιτ;



ΌἶΕδ Ο δ.ΙΈΚΚΕδ Ό'·ΙΤΑΙ..ΙΕ.
3°δ

Ττοίτσιιε Ρατ:ἰτ σο Ια οστιττέο

ιΝσιιε οοτινοτιστα Γατιε σοιιιστέο.

ίδια: Ιο :Ραμ Η πια τιιατισέ

ΕΡ:τσιτοπιοτι: , ό: οσιτιιιιοτισέ

Ι)ο Ια ΜΒιιιο_ιιτ τατιτσιιΙΙ: ραττΙ::

·Ρσιιτ οο α :Ιον νιιοιΙ οσοι::
ΙΕ: το Ιαν Βιοτι , ιιιιαιι: ιο [στο

Ετι τιιστι Ισεοἰε , ιο :τσιινοτο

Οσο νοτιιιε ίστιτ Ια Γσιιο 8οιιτ,

@ιι νσιιστοιι: νώτ Ιιιοστι:ιιιοτι:

Μοε οοιιιραι8τισιιε ε ίαιτο τιισιιίττο,

Ήσιιτιοο οσο :οσε αΙοτ σιιΙττο

Νσιιε οοιινοτιστα ΙιαΙτινοτιιοτι:.

ια σστιο :ατιτσιιΙτ ιτιοστιτιιιοτι:

νἱτι: στι, οπο: ιισιι ΙΚ.ιοιιι. Ι)εει·ιιιιιστε τ,

@οι ι τισε-δοτιε τι:: ιτιιιΙ: οιΙταιιεο ,

απ:: ιιιιαιι: νἰτι: Γαἱτο Ια τιισιιΙττο ,

?Νο ΡαΙΤα ιιτιΤοιιΙΙισιιιιιιο σιιΙττο ,

8ο ιιστι:1ιι'ΙΙοιισ·:σιιτ Γοιι Ιιοτιιονε ,

Ε: :τώε οιιοναιιι: οτι ΙιοΙ αττονε.

Ρσιιτ οο οΙιαΙΐα-ΙΙ σοε οσι·τιΡαιετιστιε

ΡΙιιἴοιιτε , σιι'οΙ:σιιι: δ: :κατα ό: Βστιε ,

τι'ανώτιτ με Η ετατι: οσα,

Ροτσιι Ι'ανσἰτι: σα: εταιιπ σοΒα::

Ε: ΡΙιιε-·σ τσιπ, σιιατ·Ρτιίοιιτιιοτε

Ανώτι: σα, ε: εταιιε σοτιἰοτε
Ανώιιτ Ρώοι σ απ:: οτιτιοτιιιε,

Ρσιιτ ΙΔΕΒΙΙΙο ιι Ιοε οΙτώτι: σιτε. ο

ΙΙ Ιοιιτ τι: τοτε: πιεσε ΙΙ στΓώ:,

(διο Ι'ιιίατιοο σι: ρανε οσοι:

Ο :οττοιοτ σο ΙταΙἱο

Βοε στιοτιιιοε τιιοε σοριιἰε ία νΙο;

@το ε'ειτιε Ι·ιστιε οιιίτ Ιοε :τονε οΙιοναι1η

Ε: τιιι'ΙΙε ίιιΙΐοτι: 8: Ιιστι ό: Ιιοαιιιτε

Πονώ: ανώτ σιε-Ιιιιιτ Ηοτἱτιε,

στο:: οτι στ σιι οτι ΒσιιΙσἰειιἰιιε:

7: ε'ΙΙ τι'ανώ: :τικ σου:: οΙιοναιιιτε

Και ΙΙ τοταιΙΙο: Ιοε ιιιστοοαιιιτ:



ὅσα, ΗΙδΤΟΙΙΚΕ

στα ἔι Γεινοἰι: ΠοτΙιιε τιατιτοτια,

Ροατ Ιοε ιιιαττα τΙατΙαιιε Η ΒοατΙΤα.
Ι.”:ιαττα @αἱ παω ααα ατι αΙιανειΙ , ι Ι

Ι.'ατι ΙΙ Ματ τοατ Ρετ @μια . '

παπα τα αστα Ια νοαε τα ,

ΡΙαε πα ρααίτ Ραπ ειναι: τΙα ιι

Το. ιποπίττα ίαἰτα ετα τΙσ.ττατιιατ

ΤΙ Μ: ρογαταατιτ·άΐαι·ι πιοὶε απτἱατ.

ΑΠΟΝ(ζ Π. τα πιοτιίΙαατ δε τ.νεατιιτ ,

Αακ αοιιιΡιιἱεποιιε , κι ΡΙαε αίττα

Ναιε πα Ρονοτιε , νοτια Ια νοΙαπ και,

@πιτ τΙα ΙΙ μια ιιοαε τι'αατοπε Παπ.

ΙΙ απ τοατ ααα τΙ'τιΙΙατ τοατ οαΙιτα .

Α Φω.ιτπε ί:ιιτα Ιιτιιοπίττατα αν τ

Ετ πιτ ·τια'αιι ποια. Ηττα ιια8Ιιτ5απααι,

@με που-ε π2ιιΙΙοτια.άειναιιτ Ρτοιωιιααα

@πετ αιμα ποαε ΙΙ· αανοιτα . . |

Τοαε· Ιοε πιατα τα: Ρειτ:τΙαιΙα ,ια ~.ἶἶ

@τα πατε αεπτΙτοιιτ τοαε απεοπττατ· τ ·ΐ

δασ Ια αΙιατιιἱτι· μια: τπ:αΙα τω; τ: α1α Η αγ τα ιπ:ι-νοαΙαπτέΙ, τ . α :τι

@απ αθ:3τΙα πιο” ἐα πα ίτιατΙώ,ε ι -

@απ ια ΠιγΙ:ιαπ··όιτ Ρώτα Μπα ε· - - Ψ

(δια ΙΙ.Ια ναιιΙτ,:παΙ πα·ίαίτιιιιιηβ :Ι ··Ϊ

Ι)α ε°οτἀατιαττ άατάετρτοίτατ ,ι·· α ·ι 'ι · Ι

1α νααιΙ Ειπα ικα τοατ (Για. Ι :Τ :.

ααα ταιτα παπα νια8·ιπαιιττι··τιιογ ;·· '

Ραπ Ιαατ @πα καΚιπ «Ια παογ 2 · Δ. _

Ι)α Κατ νιντααμ-αι.ι-Β απ &ιαΙΙΙέαειιι .. Ι

Α τοαο πιω €αι·ιε @τα ταίαΓατ·ό..ιζΙ·.

-]α πα νααιΓ μια πα ε!αΡειττΙτί ·= '

Ααιτ ἔαπετΙα Ρειγε.ποαε Μια: ικα ·

- Ξ ΑΡΙὶΕδιτειπτοαίτ :στα ΙΙ οτ τα ,

ο Β:ιιίοτι;Ιιαατ ΕΠ τω αοαττατΙιτ, Μ ' : Ι

Ττπιτ τ1α'ιΙ πἶΙ οτ πα απ , πα τιιιΙΙα, “

απ πα αΙίοιπττοαε ἐι νοἰε ααα ,

Α τοατι ταπιρε πιω τιοαε νοαΙοιι5 αίτια

δατνΙτοατε τΙα ιιιοπααα.τ $τι.νεε·τιτα,

Ετ τια'ἔι



ΠΕΒ ΟΠΕΚΚΕδ Π'ΙΤΑΙ.ΤΕ. μι;

Ετσιι”ὰ ]ειιιιεε τοιιε οσε Μεοε στ:ιι€οε

Ι.ιιν σε τσιιε εειιΙιτ στο σε Βτετιιιστιει ν ·

νεοτιτσοτ ο Ρεινε τΙΊτ:ιΙιε :

@ιιιτ εε ίοιιτ σεοε σε Ιισοοε νΙε.

ΤτεΙτσιιΙΙ: ιΙΙίσιοτ εστοιιιιιοεοιεοτ,

Βτετσοε Η ίσοι ττεε Ιονειιιι 8εοτ :ι ε

Ρετ τσιπ οσιιε σοτ ττεε Μετι σπιτι,

ι Νοιιε ίιιιιτιεε τσιιε Ιειιτε οΜἰ8ει

Ετ τοπια ΙνΙτιτ ὰ οι ῇσιιτοέε ,

@ισ Ια ΜΙΒ:ισε :ιίίεοιΜέε

Πιτ ττείτσιιτε οσοι· ε'ετι εΙετ,

Μι νεἱΙΤεΖ τεστ σε 8εοεΡΙστετ,

Ησοιιιιεε , ί:ιτοεε',. τιστιε εοίειοε , .

ΙΙε οσιιε ίιιισιοι: ροττιιἰ Ιεε εΙιειιιΡει

Ετ τιιιιιοτ ΡΙιιε .ιΙετ οε τισνσἰτιτ ,

Ρετ σποτ ττστιειιιι ΙΙ _ίεε τείτοΙοτ,

Ετ Η τΙἰίοἰοτ , ετΙοοε ι ετΙσοε τι ' . .

Αστειι ίσια, οσε Ιισοε Βτετσοε. '

ΙεεΙΙιιν Ιουτ Ισ ὸτσἰτ εΙιεττιἱιι 8 "να
π ι..

Μεο νιοτ τΙενειιιτ δ” τη δεν τοι-ιν ει", ὰ ;_

Ι.ε ττεε νειΙΙ.ιοτ ιιισοίἱειιτ $ει.ν εε1°Κε , ἔετεϊἱε›οϋ

. . _ιΙ πιει Ιεε

@ο σε οσιιε σττ Ιε ιτιείττε. ΜΜΜ α]

Ι.εε σειιει τΙιι μια Η ίετιιΜετετιτ δισε

Ριιτ Ιοε Ιεε οποιο, σε οοιιε Ιιιιετειιτ,.

Πε τσιιε εσιιτει , απο' ίστεεοει:

νιιιωε ειτοιοτ.τσιιε εοτε8ει.

Πε ειιιτΙετεοτ Μεο ιισιιε 8:ιτεΙετ

Ι.εε τιειε :Ισ Ρ:ινε ίτιιιε νι μια ,

Μειε στο· Ιε ίετι οισοίὶειιτ δει.νιιετιι.ιε

ΙΙ Ιειιτ ίυτ Ι11ε1Ι ίυτ Ιεε με είται

Πε Ι'ειιιττε μια· Π. οσιιε νεοσιιιτ

Εοεσοττε τιστιε ειιι:ιοτ σιι'ιΙε-ρσνοΙοι:,,

Ετ Η ετἰοΙοτ, Βτετοοε,Βτετοοε,

Οι· ειιτΙτσἱτ Μεο οοιιε νοσετειισιιε-α

Εο εεΙΙιιν με το” ίετεε ,

1:ιοιεε τΙΙΙΙοεσ ιι'είεΙιειΡετεο 3ο

Α οσον ίειΙτε μι· 5αιοτ Βσιισἰτ ,. ·

ΈτεΙΙ:σιιε νειισιιιτ 2.ιι Βιιιιιτ Μοσο

ο

(Σε:
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ΙΙ υ1ωτ

ὁ Μετάτα

ΙΙττιτο οι!

Η ίσια:

Με αυτ·

ΜΒ.

(ΙΙιοΓουιτάΈητττιιΙκ φωτ ατι πιεί:

ΑνοΙτ μια: Ευρω· άτ: γ ίο.ΙΙΙΙι·:

Μεἱε ρΙυε μποτ μου:: Η Ιειιτ ανία:

(Φωτ τιιΙ:τ τοΙΙΙι· ΙΙ Και· εοτινἱιπ.

Ι.ε εΙιαίο τιΡτρε Η ίιτιπιιΙτ €τειιπ,

Ρετ εεε τ:Ιιτ:ωΙτιε εΙοἰιπτ τιιωΙστιτιε.

Πε τι: Γενοἰητ τ1ικΙ μια: Δε::

Τειτιτ Ιτιιτ ίείοΙιπ 8ττιπτ σεοωΙσττττ.°

Τοιιε Ιεε Βτετοιιε τ1ιιἰ εΙιονο.ιιαΙιοίπτ

ΕίττοΙττ:αιωτ φωτ τ1ιε..ΙΙ ΡονοΙττυ

Ο Ιεε ρωτησω τΙτοΙτ ὰ Ιοιιτ νἰΙΙτ:

Ροιιτ Μπα: τουτο Κα: ΙΙ8ιιο:

ΜοΙε Ια: Ματ Ισια Ειιτ Ιιόπτειικ,

ΜιιΙ έτειάτ:ωτ, Πω Πινοπτειικ, _

Φωτ Ια ΡΙιιετΙ'ειιΙκ δ: Ρτὶπε δε ωστε

Ριιτοτιτ τττ:ίτοι:ε , Ι:: ιτΙ'επ παοκ.

Ι(ΣΕΙ.Ι.ΠΥ Ισια, ἰετΙΙιιγ ίοΙι·,

ΜοτιίΞτ:ιιτ δ ε τ. ν τι ε°Ι' ι ε Ειπε τοιπιιποΙι·,

νΙτατ τττ:ΙΙ:0ιιτ τΙτοΙτ ὰ ΜΙττ:Ηε τ.1 @πιω

[.ει νἰΙΙε εΓτόἰτ ρΙιιἰτιε ότ: ΙἱἔαοΙ

Ετ τωτοΙΙ: ?τοτε τα πεί Ιεε «:Ιμωρε

Ι.ἰ ίειΙΙΙου:τίτ Ιεε ΑΙΙ:τωτιε ,

ΗοιπΒι·τε , αττ:Ικτε , ετΒαΙτίττΙοτε ,

Ετ Ιεε τττωΙΙ, ο Μπι· ρτινίτ:τε,

νἰΙειἰπε είΙοίιπ Επι· Και· ίοίΤσε

Ρο.: ετ.ιτιτ· ττΙΙΙΙετε τοιιε ο.ΙΤειτ1ΒΙΙ:2

Οτ:ιπτ νουΙτιπέ ενοΙτ Ειπε ίο.ΙΙΙο,

Μοπίἰοιιτ δε τ.ν εε°τκ ε τΙ'εινοΙτ Βο.::ιΙΙΙα.

(:Ικίει1τι Η τΙΙΙΙ, ωοι·ιΠωτ 8ε τνι:ετιιε ,

Ρτεε εΙΙ: τΙο πυγτ, ματια νοίττο «ήττα

Επι ΠΠ οτε οΙκιιι1Ρε, δε νοιιε Ιοεο2 ,

νοιιε η'ανε2 εἰ τ1ιιτ: τΙειττρτττ:

νοε εειιε Γοπτ Ιεε, Η :ΙΙ εεττειἱπ,

Βοττειἰε2 ν0ιιε ἱιιἴ9ιι'ἑ όσιωιΙιι.

Ρετ τογ, ὸἱΙἙ=ΙΙ, τττει:Ιε ε.ωετογο

Α :Με :Ποπ φα: Ισ Ιεττογρ

ΚΙ τΙΙοτ οτε ΑΙειωτιε,

(δι-Ι όενωτ νοιιε (σιτε οτι ατε σΙ1ιτηΡε :.

κ

ι
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Ετ σοσ σουτ τ:ιστ ια νογ ιιιιιΙτ ιιιασ,

(δα Ιὰ οἰι Γοστ σα ΠοιιΙ.ιταστ τιασ:·

ΡΙιιαα σιιτ ρτισε ασ ειντιστιι€αι
Ροιιτ αα ίατοσε Ιιατιιι νο.ιιιαΙιτ8α , τ

δι Πι εαιεσαι· ρονοσε Πιτ αιιΙιι: “

Οι τοιιΠ Πιτ, ὰ αιιΙιτ, ὰ αιιΙιτ.

(Πα σα Πιτ Ρσιστ Πα ισοιιιιατια:

Νοε Βασε τταΠοιιε μι· ετο.στ ασνια ,›

ΤιιιιτοιιίΙ: σιιςΙταστ Ια Ριέ ὰ τατι:α ,

Ετ Πε ΡτισΠταστ ιιΙΙατ 8τιιστ αττα.

Ο Ιιιγ ,> τιιι'ιινοιτ τσιιΙτ ιιοτιε σ.νιε -

Πα αοισΙ.ιαττα Γαε ασσαισιε.

ΕΠ νοιιε ναιΠιαι Ι:ισααε ΙιαιΤατ,

Ετ σοε ιι_τασε τσιιε ιιιασ αΙαίαατ.

Α Ιαιιτ σπιτι αΠτσιταισαστ

ΙΙσαα τεστοιιΠ Ιιαίτιναισαστ :

ναιΠια: νασιτ :ιΙΒ.ιΙαΠτιατε ,

Ησσ8ταε ,ιατνο.σε , Πι Ποστ ιιταΙιιατε ,

@ιι σιασ· ίατιτσιστ τσιιε Ιαε Βτατσιιε

Πα Γιιγταε 8τ Πα νιτιτοσε.

Ματ σσσιτιοσττσιιτ σα τααιιΙσιστ:

@στ Ια σιογΙτατ Ιιιασ αο8σοιΠοιστι

_ΑνιΓσσε, Πιιοιστ)στ σπιτια, στ σπιτια,

Νοιιε Ιαιιτ ίατοσε τιιιΙΤατ τοιιτ σιιΙττα ε

Τοιιε ΙαιιτιοιιΙΤαε, δε. Ιαιιτ Ι:στται·αε ,

Αν:ιιιτ ασια σοιιε τοιιτσοσε έτττιαταε

ΙΙ Πιτ ααττεισ, σα Πιτ με Πιιιτα-:

ΑΠσσασοε εασε τσιιε ὰ νοιε Ιισ.ιιτα

ει αι·ιαταστ, νινα Ι°ΕἔΙιία,

ΜσσΠαστ δει.νιτετιιιι ασ σιιΙΙα ειιιία

Ν'αιιΠ Πι Ιειασ ιααΙΙιητ τω.

δα σα Ιαε αιιίτ Πιιτ αΠιιοιιιιοιι:

ΙααΙΙα σιιιτ Π ία ΡειΙΤιι,

Ετ Παν.ιιστ αιιΙιτ Π (α Ιοειτ,

διι.ναι αοτιιτσαστ ασ· τσι Ιαε αΙισ.ιστιει

Ι.ὰ Π σ'α.νοιτ σιιΙε ιισσε Π 8τιισε,

@σι Γααιιίτ αοισσιαι·ιτ Π ΡαιιΠ ττονατ5

Να τιμ Ποια, σωμα σιιισεατ. · .

Οι τι
`
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ΜοΙε υου Ρου::ιιυτ υιουί:ου: δ:: ι. ν .ο ε τ· οι,

Α :ουε :ΙΙίοιτ, Ι:Ι υουε ου::

ΠουνΙουτἔι τουε, Ιυίου'ιὶ :Ιουιοἱυ

Λο:: ::ουε6: νιυ δ: μου. °

ΙΙ οι:: Μου "αν , Βου υυΙΙο ΗΜ::

αι:: του: Ι: μου , :οοε Ξ: νοιε υου:: ,

Ι)Είσι: οι:: τουτ, οΙΙουε , ::ΙΙουε, `

Βο:ουίο::ο: :υοε Ιοε Β:οτουε:

Ε: ίιιἰίυιοε του: ί: υουε ρονου,

@τιο Ια :Ιον:ιυτ υοοε Ιοε του:υου

Ποιο: Ιου:ε ου ίἰε οσο: Μ:: 8:ιίΙ:,

Νου υοΙ ο: υουε ουἱ ιτιοιιΙε υ'ειυιοίΙ:

Μου:ι: ου νΙν:ο ο αυτ: οοο: ,

(διο ίουίί:Ι: :υοε ο μου: του:οιου:.

Που: υουε ίοί:υοε οι:: :Ιιοίουυ ιου:,

Π: υ'οίΙ: με νΙο, :':ΙΙ: ντου: Ι:ιυδου:.

ΑΙουε, ιιΙουε ι τΙ:ου:, τΙ:ου:,

νΙν:οε υο::ουε ω:: :ο ου:ι:υρ,

Νοοε ο: Ρονουε ου:: οι:ΙΙΙου ,

· Πε ίο:ου: Η. Μου οι:υΡΙονου ,

Ετ υοοε Ιοοουε τουε ου:ου: ίου:: ,

Ου ε'οΙΙ: Ιον: υιουίἱου: Ε:: :ν .εει·υε ,

Ν'ἰ ε: :ιοΙΙΙ :Ιυι υοοε οποία::

Ευ :οΙΙυν ::ιουιο υο :οΙΙο ΡΙει:ο.

(ζου ου υυΙ :ιιε :ιο ίουυ:ο:οιτ ,

ςυο υοΙ ό: υου: οσ:υ:εο που.

Πε :Ιιίοιυ: νων, ΙΙ ίυ: 8.Ι11ΙΙ:1,

Ι.ιιιι:Ιουιιι:ι του: :ο Βου τυποι Δ

ΠΙιοί:ου νουοἰ: ο :υυΙ: μου: :υου ,

Ι): (3.ιιυει:: , ο: Ειιιιυ:ευ ,

Βοε ή ιιυ::οε νἱΙΙοε :ΙΖιυνι:ου, :

που:: νουουι: ε: οπο: ίοίίου. '

Α:Ιουο νοἰΙΤοι Β:οτουε Ι·ιοντο: ,

Μουίἱου: 8 ιι : ν εε: ι. ο Μου :υπομ

(Συ Ιου: :Ιἱίοι: ο. :οοε, 8οιουου:ε,

Π::::Ισυε :οι :υου υοε Ιιουου:ε.

ΒΙου ρονουε νου του: :Ιο:οιοου:

Ε: νοοΙουτέ ό: αυτ: Βου::
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αυτ τιοπε πουυοπτ οοπίοΙΙ , οουίοττε

δενω Ρουτοπογ, Ρουτ οπο ΡΙττε ίοττ '

(Ιυτποπτ οΙττο πο. πουε·ΡΙττε ίουτ

Ευ ττοίτουΙΙ: εεε δ: Μου είΙουτ ,

δι οίτ τετίοπ οπο Ιουτ πιοτιττοπε

Ε.ε νουΙοπτέ οπο πουε ενοπε,

Πο ίοτνΙτ ΠΙου δ: ίεττιτο ΕιοΙτίο,

ΑτΕποπο ουΙττ ου πυΙΙο ουτίο

Ρ Νο πουε ΡπΙτίοπτ Μεπτιο πουποτ,

Οι· Ρουίουε τοπε πο τοτουτποτ

Απ:: οπποπείε ίεττο 8τονεποο,

Ετ πω" Μου τιυΙ πο ε'ενεποο,

δε ποπ οοτυπιο το νοπε πττο:

Ετοπιιοτοτυοτιτ το πτ'οπ γτέ

Πονεπτ τοπε ουΙττ ίεττο οίοεττπουοΙιο: -

- ΗεοΙιέο ετουε, δ: πτυΙτ ετεπτίουοΙιο.

Πο πιο ουίποτ οπττ'ουΙττ ίουτΡτουπτο ,

Ετ πιο ουτποτοπτ τεπτουίτ Ρτοππτο.

· ΜοΙε νουε νοππτοπ ,νουε ενεπίεπε

Ρετ Ιο οΙιοπιἱπ τουτ επ πονεπτ.

Ι.οτε το απο , ε ουΙττ , τ ουΙττ ,

Α οοΙΙυγ οουΡ ίοπ:: ίπτ ουΙιτ:
Ετ Ρουτ οοττεττι, το :που ίετε ίοπ, Ι

@πο ττοίτουε ουΙττ ποποπε Ιουτ ίοττ

Ι.οε οοπνοἰτοπε τ ΙτοΙΙο οΙιεοο ,

Οτι οοπιττεττοπε ου απο ΡΙεοο.

ΤτοίτουΓτ εἱπίὶυ οοπιπιο ΙΙ οτ πττ,

Ι.ο ίοτ ίο ΠΠ: ίεπε οουττοπττ.

@πετ πονεπτ Ιυγ Πε ε'οπίπίτοπτ,

Τουτοε Ιοε 8ουε πιτ οΙιεπιΡ Ιο νττοπτ.

τε νοπε νοπίοπ Μου ετΡουτοτ

Τοιτε Ιοε Βτοτουε , 8τ_τουε εΙοτ

ΑΡτοε ττοίτουΙτ οοε ΑΙοτπεπε,

Ηοποτοε, ΑτοΙιτοτεγ ευττοείοτνεπε,

αυτ ε'οπίουοτοπτ εποε ε πέε,

Μοἰε τευτ οίτοτυτ οΙιεοέ Η Ρτέε , .

απο Ιοε νοΞΙΤοε Ρετ τουτ τυπιΒοτ

Ρετ ετεπτ ΙτεΙΙ:ο π'οπΙΧ οτι εΙοτ.

ΙΙ στα

Ιοε οποτ

81ιτε οι:

Μα.
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ΠατΙαπα Ιαιιτ ροκ, τΙαιΙειιια Ιαιιτ ροι·ια

Ι:ιι=ι·απτ αΙιιιααι ἑι τταα 8τειπτξοτσα:

Να Ιαιιι ταποἰτ αΙιαπται: ΙκιΙαεΙαα ,

(ΖιιιιτΙΙα αΙΙσἱπτ :τοΡ ἔστι πι:ιΙαιΙαα:

· ΠΕ ααιιΙ τατι·ειιτ Πα σταπτ Ιιοπτα:
Ι.αα Μα· . - . .

Μ." ΠιτΙιαπτ απιτ'αιιΙκ μιιπο.ια πιιΙ ασπιστα

ΣΣΕ:: Πα ποιια καποιο πιιΙα Ιιοπα πα ΐο.εα ,

ιΜΜ- Π ενώ: ραττΙιι ΙΙ ΒαΙΙα ΡΙιιαα:

οιι: Βια· ΑιιιοιιττΙιιγ Ι;ιΙαπ ιι αιτέ Ια ιπαΓττα

Με( Πα ποιια τταίτοιια πιοπίἱαιιτ δ ε ι. ν ε α°ι° π α;

Μαία ποπ Ροιιττειπτ ποιια αίοαπέτ

Να ποιια εοπνἱαπτ·Ροιιτ σαιτ Ιοιιίι·.

Ι)απ(οπα τΙαπιειΙπ ι“Ρ2Ι1Ε1°ΒΙΏ€ΙΙΙΈ Βήτα »

κι ανσπα 8ταπτ α:ιαπιοΙειΙτα:

Δἰπίἰπ Βήτα Ια αιιιιΙατοπτ Ι.

Ηπα ειιιτι·α ίσια αοπππα ΙΙα οπτ:

ΜαΙα απ ιιπα ‹Ια ίαατπειιΕσπα

Ππ-αιπΙπιαΙια πσιια Ιαιιι ιπαττοπαα

Ετ Ιαιιτ ἰιοπα Βήτα αίαειτπισιιαΙια, ° α·

ΙΙα ιιτοπτ ναιι, δτ :ιτοπτ Βιιιπτ ΓοιιαΙιαι.

Πα ποιια ναιιιτΙι:ιίΗναιπαιιτ

ΑΡταα , τιιπισιιίτ Ιπεοπτιιιαπτ κ

δαπ:ΒΙαπτ Ιατοπα εΙα ποσα τσιπ”.

νοιια Στα ναι·τα2 μια €ι·απτ πι.

Τοιια απίαπιοΙαα ναπΙτ ατἰιιπα 3
Ι ΙΙα α"απΙσιτιίαπτ το ΑΙαιπειπα:

Πα πσιιαναπότοπτ ιιιΓοιι”έα Ι:ατΙαι·αα,. 'Ι "

ΒΙαπ Ια ίςεινοπα , πιαια μι· ιΙαιτιατααι ·

νοιια Ιαιιι: ναπιτΙται αίιτοΙτ ιιιι όσα ,

Ετ Ιαιιτ σπιτι, ίιιταιιΙκ, Πιτ αιιΙιτ:

Ετ ποιια ειιιτταα τ:ιπιοΙι ειπτ απο

Βατοιιτπατοπα :Μπι .απο Γατα

Νοιια Ιαα ταιΒποπα ἐι ιὅταπτ ιΙαίττσίττ

ΙΙπαα απόιοΙτ Γατα Ια μπα -

Πα αιιΙ5ι δ: τΙα πσιια Ειπα ΓειΙΙΙα

Νοιια Ιαιιι: τΙσπτσπα ιιίΓαι ΒιιταΙΙΙα ;.

. Πα Ια νοιιΙαπταπ· τταίτοιια ΙΙαιιιω

Οὐ. Πα ναπαιιτ τ:0ι:ιι στιςιιαΙΙΙα ιι κ >



ΒΕδ ΟΠ:ΕΚΡ:Εδ Ό'ΙΤΑΙ.ΙΕ. :τι

α

Μ:: σ. :ο οουΡ ιΙε Ια αυτου:

Ε: Ρσυ: οο:ταιιι τισυε Ιοε :οτιστοιιε.

ΕΕ σιστοτιτ '::ονε , ειναι· ανοιτι: σου ,

Η.ιτιοτ-τει.τυ, Ισαιιυσε·ε , δ:δι·ιιιστι:

·(:'οΙι:σιιι: Ιοε ττσνε θστιοΙιαΒΙοε:

Ι)ο Ιιοτιε οΙιοναυιτ οτι Ιου: οι":αιιΙοε

ΡΙυίου:ε ανώτι: ατι:: :συισυτε ;

Φα: τι: οιισιιι: Ιιστιε Ιια:οσυτε.

Πε τι°ανσιιι: Ροιιιτ αοοσυιιιιττιέ

- Ευ οοΙΙυν Ρανε οστιιΙια:το ὲι Ριέ;

Τσυισυτε νσυΙοοιι: οΙΙ:το α :ΙιοναΙ ,

Ευ σ Ιο ττιστιτ, οτι σ Ιο ναι. .

(Με: τι Ιου: ΓουιιιΙσιτ ου:: ιιιοτι ε'αισσιιι:

Ε:: Ιου: Ια:ιοοε : Ριου σ: α Ρσιτιτ

ΞουΙιοτ νουΙσιτιτ υτιοουΡ σο Ιατιοοε

Μοιε Ρσιτιτ σ'α:τοΙ:, ιιο σο:τιστατιοο ,

Νο νσυΙσιτιι: Ρετε Ρα: ναιΓοΙα8ο°,

δο :ο :ιο :Μι Ιου: ανατι:α8ο.

Μοιε οτι :οι ισυ: :1υο ι'αν ιισ::ιττιό,

Βιοτι ουισοτοιι: Γανσιτ :τσυνέ

Ρα: ΓοιιιΡτιιιίο τω: ανσιιιτ :αι:οτ

Μοιε ἐι ::οΓ:συε υπο ΡΙυττιο:ο ν

Νο Ιου: ναΙιι: του: Ιου: Ροτιίέ.

δ ε τ. ν τι ε ·τ λ τι ανσι: οστιττοΡοτιίέ

(Ξστι:το τουτο Ιου: 8ταιιτ ιιιαΙιοο:

ΙΙ ίανσιτ :σου αυ:ατι: α: Βυιίο, Ε

(Σουι ιΙ Γανώτι: ::οί:συε οιιίοτιιΒΙο:

Βστι Ιαττστι οι: , :μι σ Ι_α:τστι οτιιΙσιο:

φα: ιι Ιου: σι: σο :συε οσιιΙτου

Ετιίο:τιιιΙο τιιοττο , αιιιοτιοοΙοτ·,

” Ε: ιιο :Μουτ Ρσιτι: Ιου: οιτισυοιιο,

αυτ:: οτι οοΙΙο ισυ: ττοί:συτ σο Ιιυοιιο

Σου: Η: ιισυτο: οτι Ιου: τιιοίσιιε,

ΡαιΙΙο2 , ό: ίαιυε, οτι εταιιε τιιυιστιεε

Ε: Ρυιε Ιο του οτι του:οε Ρατε,

Ι)ο του: οσυΠ:οι Ι°οτι ιοΙΤσι: 8αε:

νιΒιιοε οιιώτι: Ρα: του: οουΡέοε,

ΑτΙστοε οιιοιιι: σοίαΙ:Μοε,

διΙνοΙιτο

Καντε: Ισ

:ατομι

μια
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Εαε Μαι τυταυτ μια τουτ αυΙΙΙΙε,

Εα τΙατυοιτττιτ τυτ τουτ ετιίττε.

Ευ τυτ Πε Ιουτε υιοτιίΙαυτ ξει.νττετττε ,.

φτ?ειΙυΙΙιι Ιαε τἱιιτ τΙατΙαυεΙαυτ αίττα,.

δετιε Ροτυτ γΠΙτ τΙαΙιοτε ευ αΙιτιτυοε 2:

ΤτοΡ τοπ ενοΙτιτ Ια στα· ‹ΙοΙαυε.

ΡΙυε αυΙτ-ΙΙ. του, ττιαἰε υα ρονοἱττ

@κιτ του αΙιαιιιΙτι ειΙατ τουτ τΙτοΙι:;

Εἰ αοτιγατιοΙτ ατι (ζειττΙΙυειΙ ,κ

(ζιΙΙ αουτ Ια ταυιρε αίτοΙτ ΕααυυΙ

Ο ταττοματ τΙα ΙΙττιΙΙα.

Ειι.ουουε αττοἰτ·‹Ια Βοτιτια ντα: -

Εΐατι Ι'ειραΙοττ: ΕΕΟτΙΙΑΕ οι: Βοιιτοτε::

ΡταΙατ ατι τω, υ'αίτοΙτ· ρ:ιε Βουτάα5-

Αυουυε αΙτοἰυτ αυτ ‹Ι°Οεττ α

Εἰ Ια αΙειυιοΙιιτ , Ια νουε αυτα.

Ε'αυ ΙΙ όοιιιιοΙτ ο.ΙΤαι «Ια τττταε ,

Ρουτ ου'εινοΙτ.αυττ Μαι τΙα τυἰτταει,

Ρετ ΡΙυτοτε τοΙε Ι'ανοΙτ ταουΙε ,.

@”α Ιυγ :ιΙειΙτ αοτυττια :ιττιΙε:α

Ωυα ΙΙ σίτου τΙα τυΙτιτ ΕεΙΙτα;.

Α Εσυ τ.τοκιτ ,Π νουε τΙανΙτα,
ΠατυοτοΙτ Ιοιτε Ια Βου ΡιιαΙειτ,.Ι

Εογευκ.αττοΙτ, δε τιιυε Μπακ:

Θτ:ιτιτ νουΙατιτέ που τειιιε τΙοιιΙιτα·

Πα αοιτιΙπιττα Ια @μια τουτατ

ΜαΙε τια ΡονιοΙτ, υα ιια τυνοΙττ

@ετ ατι ααΙΙα τατυρε οιΙυγ τι'αΙτοΙτ

ΝιιΙε Ιιουε, τιιτΙ τααυττα τατ αττιΡτατιτΙτα,.

Ρουτ τα νουΙοΙτ ΙΙτιαα ατταιιτΙτα

_ ΜοτιίΙαυτ δ ει. ν ιτε τ· τω: δ:: του ΡονοΙτ.,,

Ρουιτ αουτοττατ ετ αοτιταΙΙΙατ :ο ··

Ευγ δ: Ια. ουτε ου· ΙΙ αΙτοΙτ

Αυ τατυρε.ίΙιΙ:ῇαΖ που τοττ- αΙτοΙτ::

@τα Ια ΙΙἔυα αττοΙτ ΡΙυε του,

Ετ αΙιααυτι τουτ ΙΙ τατοΙτ τοπ.

5ΠΚ ττιτιτ ε'αυ·ντιιτ Ρταττατιιαιιττουττ

Μουίὶαυτ ὅταν τ.ετ.ττε. 8ττουττου αυτ. ·

Πα:



εεε συιιιιιιτε σ·ιτΑττε. οι

Πε Μ.ιτιιιι.ι @τι στι οιετετετΙΙ:

Ι.στε Η ε'ειι ντεοτ στα ().ιοειι ι , Β[9(Ι383έε

Ιΐ Ο ·

Ρστττ ίειΙσετ οιοιιίτεστ Κοσοστ σε; _ ο @Πω τ"

Ι.ε οσεΙ ίε οι: σε Ιὰ ίσσε ΙισσεΙιε ι ΜΜ

Ε Μσοίἰεστ 5ει.νεετιιιι , τε νοσε τεοιιιετ,

£ξι'ιινεε τοσν νοσε ΡΙὰἰίε εΠ:ετ,

Ροστ Βοσνετοετ τοστ Ιε στη”

Μείττε σε δειοιισστε στο οσΙ ιΙετΙἰε ;

ΙΙ είτ εεττιιιτι-, Ρετ τοστ ίετει

Ετ εο τοσε οιεε ίστε νσσε Ιοεετετι ε

Νοκ: ΙιείοΙιιο ιΙ'στ, σε τίτι.τεεοττ

Τσιιτ εε οσε Ιον, τιοστ νσσίττεοετιε

Βετο ΙιτιιΙΙέ ίειοε ιΙετιισστέε,

Μεέ οσε ε1τσιε εο Ισ. εσοττέε
Ι Ρσστ ιισσε οιιττΙετ ότε ειιτιεοιΙε:ί

Α τσιιε τετορε οιεε νσσίττε ίσεἱε

τ 1ε νσεΙΙ είπε, ΙΙ είτ Μεο εΙτσιτ τ.

Ετ νσε σοιιε εσοιετιτ οιι'ΙΙ ίσττ.

φοιτ στιεοσεε τοεε ετι ΙτὰΙἰε

©οεοσεε ιιιεε Ιισοε :ο τοστ ία. Με

Νε τιστι σιτε οσ'ΙΙ σεσίτ ττσνετ

Πο ΙΙ ν:ιΙΙΙ:ιτιτ τιστι εΙιενε.ΙΙετ,

Οσοιεοτ νσσε είτεε τισιιτ ίετε 8σεττε·

Ασκ ετιοειιιΙε_ειι εείτε τεττε.

Πε τΙειιισστετ Μεσα εοσττεστ:

Α Κσι»ιε ντε ίειοε οσΙ ίεισστ,

νσσε ειτεσίετ τΙενετε Ισ Ρειρε ,

Νε νοιιε εΙιτιστ ιιιεε οσΊΙ νσσε τεΙ:ιεε,,

@ΠΙ ίσιτ εσοτεοτ σε νσσε ετι σε:

1ε Η τΙΙτέ ο·ισΙτ Μεο, τοστ εε

@οι είτ ο τιεινε εστιττε Ι'Ε8Ιιίε τ.

Αίὶο οσε Μεο ΙΙ ίε :ινΙίε -

Ετ οιιο.οτ εο ε'ετιι:ιτε σωσει ο . -
η ΙΙ νοσε τετιτΙτε. σαιτ ειιεσίέ.- ο Ε. Ϊ

ΕΟΚ$ τείρσιιτΙΙτ. τοσοσεστ $ει.νεετιετ,ι

Ττεε εΙιετ ιιιιιΙε, $ιτεε-, δ: ιοείττε ,.

Πε νσιε ιιιιιΙτ Μεο· Ια νσσΙετιτέ ,

Σε. σοσ τΙεί.σ,,6ε Ιε οετιίτξ ..__ .

Κιτ



$Ι·Ι Η Ι Β Τ Ο ΙΙΙ Ε

@ια νοτια ανα: ὰ 5αΙιιτ Ε8Ιιία τ'

νοιιε ΙΙ νοιιΙαι Ιιοιιιιαιιτ οι ίατνιία.

νοιιε Βιιταε ΒΙαιι ·τοιιιοιιτε, τΙιτ-οιι ,

Ραπ Ι»Ιατι Γατνιτ Βοτι 8ιιαττα:Ιοτι ,

Μαἱε φωτ τΙα των φιιι·ιτ ατιιιΡταίαι·ιτ

Είττα ιια Ρτιἱε πα Ια ττιονα Βατιτ,

Ανα: νοιιε Βιιιε φοιτ ΙιΙειΙιτια,

Ι.α Ρατα 5.ιΙτιτ Η νιιαΙτ φα ]'αΙΙΙα

Ιιιτοτιτἱιιαιιτ τΙανειιιτ Ρι.ο ιιτ “να ι: ,

Ετ φα μι· ττιον ιι'ὰἰτ Μπα ατι τα:

Ατυό ποε 8ατιε τοιιε τΙα (:ιτωιιιτα

Ποἰναιιτ ναι·ιιτ ΡὰτττιΙ Ισ. ΡΙειιια.

Ι.α τΙτοΙτ αΙιαιιιιιι τοιιτ τω φπα::

ΤτοΡ αοιιττοι:ιαέ Γατονα, οιι2ινειιιτ

Ι)α ιτιον τιιΙϊαιιτ τΙανειιιτ Ρ ι.οιτ.ικα.ε:

(ἶα ΓατοΙτ ποιο τω. τια8ΙΙΒατιααι

5ἰ πια ταιιαι τιοιιτ αιτειιίέ,

Απ (::ιττΙιτιειΙ ταιιτοΙτ ενώ

@Η Ροιιι.τωιιι αίτ αιιιΡταίατιτι

Ετ ΙΙ τιιατιτέ τοιιτα τικ εατιτ.

Ετ ΙΙ από ὰ τιιοτι ὰνἰε

Τοιιτ τα φα νοιιε ττι'αναπ ταφἰει

ΙΙ αίτ Ι.αΒιιειΙ, ΙΙ αίτ 5αἱετιοιιτ,

ΙΙ αΙΙ: τοιιτ ιιιαΙΙτα , Βοιιναττιοιιτ

Ευ του.τ αα μιν” ττιαΙε ε'οττΙατιατ

ΙΙ ναιιΙτ ὰ ιιιογ τΙα τατοιιτιιατ

Αντιιιε το.τιτοιιίτ ο ΒαΙΙα αΙιατα

Α νοιιίΙτα μια» ναιι:Ιτα πιάτα,

Ετ νοτια ταται ατι τοι:ιτα μιά:

Ι.α ΡΙιιε τΙα Βἱατι οι τΙα ίατνἰία ,

@ια Ια Ροιιττέ , ΙΙ Γατα νοίτ

.Ια :ια ίατέ ίοττ ττιοτι τΙανοιτ.

ΩΠΑΝΤ· οτ σα τω, ιτιοτιΙῖαιιτ Κου” τι,

Βἱαι·ι τιι:ιατςαιιτ φα ιι'αττ με ττιιΙΙα,

(Ια φα τΙΙΓοιτ τιιοτιίιαιιτ 5ει.νιτ·5°τιτ2.

ΑοΙοιια Ιἰ-ὸἰτ , 5αίειιοιιτ, δ: ιιιαΙΙ:τα ,

να” ό: νοίττα ΙιοιιΙΙ: τταε Ιιἰαιι ὰ Ροἰιιτ

ΡιιιίΙἰαι Ματ, Βια:: Ια νου.ε τΙοἱτιτ -



Π Ε δ Ο ΠΕΚΠΕδ Π'ΙΤΑΙ..ΙΕ. Ή!

Ησσοιιτ, δα Ισιασ,Ιιοσσα ενασττιτα,

ΟοτσΙιιασ τιιι”ειι αιιατ τι:ενειΙ ιιασΠιιτα,

@ια σια Ιαίία: ασ ααίτ αιίαττ.

Πα (ζιικειτι τεστοιείι ία τιεττ

Μοσίσιιτ διι.νεε·τια Πι. Πι ΙιτιεεΠα

Τοιιτ Ια αΙιατιιισ Πα (:τιιιιι.ει

Ετ τοστ Ια με γααΙΙιιγ τω

Τεστσιτίτ ρεΙΤε ίεσε ι:ατσετιοιτ ,

Ετ ΙασΠαισισ ειι ιισσ σιετισ

Η εττινε Πανεστ ΕστΙισ.

Ετ .Ιε τεστοιιίτ σιοτιίιαιιτ δ Μ. ν Ε 5°ϊ ΚΕ

Με τασιτ τοιιε ίαεΒασε ,· Π: αίτια

Εσ ω εττογ , ασ ΙιαΙΙα στΠασεσαα ,Ν

-Ετ Πανεπιτ τοιιε τεστοιιίτ ε'ενεσαα ,

Εσ Ιαιιτ Πιίεστ ενεστ ιιιια ι'ειΙΙα

Ροιιι: ιιοιιε Ιοεατ , ι'γτέ; ίεσε ίειΙΙα

Εειτα ίαετισοιιαΙια ὰ Α ει) ει. 1.15:

Ι.αε αΙιειστιε ίσστ Ι:α:ιτιιτ , Ιε νοια αίτ ΒαΙΙα τ:

ΙΙε ίσστ ΠαΠασε ,α Π σια Πιτ Ιατι ,

ΑΠαι Πα Βασε) ια Ια ναιιΙιτ Νασαι,

Τεστοιιίτ Π ει: ειιιτ Ρασιισσιατε,

Οι: αΙιανειιαΙιαι τσιιε Ιαε τιτιισιατε.

()οιιτταιιιι , εΙΙαι αοιιττα Πανεστ ,
Π δα νοτιε ίεΠΙατιτ τεστοιιίτ Πιιεστι

νσιιε ταναιεσαι Ρετ Πανεστ σοιιε,

Ετ Πτσιτὰ αιιΙιι σοιιε ιτοσε τσιιε.

Ετ ία νοιιΙαστ, ίεσε σιιΙΙα ίεΠΙα

Νοιιε ΙαιιτασΠοσίτοσε Ι›ετειΙΙα ,α

Ι.ε νοιιε ναιΠαα ασιιι·τοιιτ εΙατ

Ρετ Πανεστ αιιΙκ δι ι·ατοιιττιατ.

Ισαοστισαστ Ιαε ΑΙαισειιε ϊ

Τσιιε Ιαε νιΙεισε, δα Ιαε ίατνεσε ;.

@σι σου: Ια ιοιιτ ία ροιιτσιασσιστα.

Εσ Απε ΡΕ ι. τα δι Παισσιιτοιστ ,

Τεστοιιίτ ΠαΙιστε τταίισιιίΙ: ίειΙΙαταστα

Μαιε ο ιιΙιιίιοιιίτ τιιια Ε: ιΙε·νιταστ

Μοιιίιαιιι· δε τ ν ι ετ σε νασιτ ὰ αιιΙιι;

Πε ι:οιιισαταστ τταΠοιιίΙ:ΙαΠοε,;

Η νιαιιτ Ο

ΕΜΠ".

Πι· ει,
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Η Μ:

Μαι τε

εί`ι σε
δ Όιτσι

Ε: τι: ιιιἱστειιτ (ιι: Ιειιτ ίσιιιΤεε,

' Ε: επ Ιειιτ ΡειΠε Μετι ειστε”

Μεἱε ιισιι Ρσιιττο.ιιτ ::ιτι:σιιΠ: ειρτετ

Εεε ςιιΙιιτι ἔ ΜΙειι σε Ρτεε, Ι

@ιτε ειιτ σιι ει σε Ιειιτ Ριιιε

ΙΙ Ιειιτ εστινἱιιτσιι τσιπ 8ιιετιιἰτ.

Ι..ε Με: τα: ττσΡ σιιτ Ροστ ειιΙιτ, ,

@πιτ :τσΡ σε ωστε ό: ρτιτιε ΡΙιιίοιττε

Ειι ν οτ, ε: νεεΙΙιιν ισιιτ

Πε τιε ρσἰειιτ τινσιτ τετσιιτ.

δετισιι τιιι ετιττ'ειιΙιτ ετιιεισιιιτ σε

Βιι σεττισττιιιτ τιιιεττ είετισ.ρε.

ΑΒΟΝΟ σ'ιΙιιεε ε ετι τετοιιτιιιι ,,

Μσιιίιειιτ δ ει.νεετιιιε , ε°ειι σε

Α Ρσιιτισιειε° Δι1 (:ατσιιιεσ,

(Σι'ασσ1τι::1 είτσίτ1εΙιετείε σε ττιο.Ι ,

Πετιι ει ἰε ε: ε Ρειιέε:

Με :τα ΡΙιιίιισιιΠ: ίτιτιε σειτιστέε

(διε Η στ νεα ττιστιίσιιτ δ ει.νε5ΤΒ.Ε,

Ε: Γοιι είτε: ό: του.: Γοιι είται

ΙΙ σι: τιιτιτσια.Π:,ιε τω δικη, , .

Μοιιίοιιι· 5 ε εν ε ετ τι ε , πιστι τω” απ",

€3:ειιτ .Σκε τοτε έξ νσιιε ΒιΙιιε ,

ειισι ε οι: νο τε νετιιιε: ·

Μειιιιτετισ.ιιτ Γεν τσιιτ πιοτι σείἰτ

Βιετι ειεεστιιΡΗ τιιιτιτιτ νσιιε νσἰτ:

1ε Η ριιἱε ετι Με _Ρτείετιεε,

Ετ σου: εε νιιεΠ :με τοστ ειι εε,

(ξιε νσιιε νσιιστει τἰετι στσετιετ,
δ Τειιιτ0ι1Π: ΙΜ: Μ: Γεω :ιττεΓ:ετ.

νσιιίττε ττιετεν, τιισιι 8τειτιτ δειΒτισιιτ,

1ε ΓιιΞε νετιιι σου: νσίττε Ιιστισιιτ,

Ε: Ροστ Ιε Μειι , δ: Ιε ίετνΠε, -

Φιε τσιιίἰσιιτε νιιειΙ ὰ διιιιιτ ΕἔΙἱΓε,

Μεἱε σε Ρτἱτιιετ νσιιε νιιεΗ Ρτιετ,

Πε8:ιτσεε Μετι ειιι εσιιιτιιειιεἱετ,

νσιιε ιιιιι εθ:εε Ιε ΡτἰιιεἱΡεΙ ,

Ετ σιτ Ραμ είτεε Ι.ε8ε.1,



ΠΕδ ΟΠΕΚΚΕδ Π'ΙΤΑΙ.ΙΒ 3η

(Ιοτυπιουτ ποουογ Ιοε οοτπΡετ8ποπε τ

δοτου: Ρεγοε , ουετ ο'οΙΙ τεγίου :

νουε ίενοε Μου οπο οΙιοίουυ ῇοπτ

ΙΙ πουε οουντουτ ίευε πτιΙ Μουτ ·

ΑΙοτ ποοτ, εΙοτ ποοε , '

Ευ τουεΙοε Ιτουιτ οτι νουε ΡΙεττε:

Ετ Ρουτ οο ΡτοΙΙ: πο νουε οΒοΙτ,

1ο ίιτἰε Ρετ τουτ τ νουε ίοτνττ.

νουε ίςενοιτ Μου πιε νουΙουτοτ

Ετ τιιου ποίττ, δ: τυου Ρουίέ:

δυτ τουτ οοοἱ οοτυπιουποτε πουε ,

ΑΙ:: ὶΙποο , υοπε ττουε τοπε.

ΑΠΟΝ(Ι ΙΙ πιτ Ιο Βου δοτοπουτ,

Μουποπτ δ ε τ. ν τ; Η Με οτευτ Ιιουοπτ. Π ο! α"

νουε πιο .Ροττοι , το Ιο_νογ Μου, ° "σε τι

(:οογ ίεττοε Ρουτ Ιο Ιοτευτ Μου , Ηο""'°

(Ζω τυετπτ ου νουε οποίο οοττεἱυο,

1'ετουε τοι οουΙιτ πο (:οίετυο,

@πι ου ΒτΙοί τοτυΡε ποΙνουτ νοπττ:

1ο νοππτογο Μου οπο Ιουτ ποίΙτ·

ΕπΙΙ: επεπ Βου οοπτ Ιο νουίττο ,

Ρουτουογ τεπτοπίτ εΙοπίουε ουΙττο

Ι.ο πτοττ οΙτοπιτυ πτοττ ε ΕτουΕποε,

@πο ΙΙ οουντοπτ ίεπε τιοοΙΙοουοο

Εεἰτο τεπτουΙΙ: οι Βτἰονοτυουτ,

Μοε οπο ίογοτιε εποε πο 8ουτ.

@τετ ο'οίτ τουτο Ιε νουΙοπτέ,

Ππ Ρεττο δεττιτ, οπτ πιο τυευπέ

@του ο'οίτ οπο οοπιπιουτ ου'ΙΙ εΙΙΙο

νουε γ εἱΙΙοε Ρουτ Ιε ΒετεΙΙΙο:

Ετ το νογ Μου ου'ου νουΙουτέ

Είτοε τυυΙτ Μου οπτεΙοιιτέ

Πο οο τευτουΙτ Ρτοίτοπιουτ ίεἱτο:

(:'οίτ υπ τπυΙτ ττοε ΒοΙ οκοτιιΡΙεἰτο

@το νουε πουποπ ειτοπτοε οουε,

Ετ το ίεγ Μου ποποπε Βτιοί τουιΡε

Ι.ο Ρεἱτο δεἱυτ Η Ιο ίεπτετ

Ρουτ·ουογ τέττεπτ Μου ΙΙ νουε νουπτε.
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Ετ ΡΙσε ΙΙ στα, ιιιοιιίοστ 5 ε τ νε ετ σε,

Ισ νοσε ΡτΙσ τισσ νοσε νσσἰΙΙστ. σίττσ ·

νοσε στ νοε 8σιιε τΙστΙσιιε Β ε ν Μ τι Ο Ν Ε,

Ετι ατστιτΙατιτ σσσΙιτ ‹Ισ (Ισίαἱτισ,

@ή ίστστιτ σν τΙστΙστιε Ιισἱτ Ισστε.

Ισ νοσε νσττσι ττσΙΙσσε Ισε ωστε,

Ετ νοσε ίστσι νΙντσε ρσττστι

Βσ τσ τισ νοσε ίαστ Ια τΙοσΙετστ.

νοσε ττισ ίστσι ττισΙτ ετατιτ ΡΙαΙΙΙτ·,.

Ετ στατιτ αΙίσ α τιι'στινίΙΙτ,

Ρσιιτ τσσσσντστ Ιΐσίσαι: σσε σΙιατιιΡε: τ

Φατ ττοτι Ισιι8-τστιιτιε Ισε ΑΙσττιατιε

Μ'οστ ίαΙτ τοσΙσστε στι νΙνσ σΙΙτσ:

ΜσΙε Ια πιστά, τΙσ νοσε δ στι: ε5ΤσΕ

νοσε ττι'ανσε ττιἰε Μστι ασ τΙσΙἱντσ

Ι.σ Ραγε , Ισε σΙιαι·στιε σαιτ τιιον τΙστΙσἱσα

Ετ Ισ ία.γ Μστι ττισε τΙσ σσίτ τσττι1:ιε,

@Η νοσε ΙΕισΙιστιτ νοσε δ: νοε 8στιε

Ετι τισ σσίτ Ραγε σσε Ισστ νστίιιι

Ι··Ιστε τισ ίασεΙτοτιτ σαι: ίαΙτιτ Ματτἱτι=

`Ισ Ισ ίαν Μστι, με στατιιτιστιτ ΙσΙιιε·

νστισε σίτσε α ττιστι ΙισίοΙτι8τ ” Ι

Ισοτε τσίτιστιό·Ιτ ττιστιίοστ 815 1. ν ε ετ σε,

Μοιι σΙιστ $σΙΒιισστ, στ ττισιι·σΙιστττισίττσ,,

νοσε ίανσ2. Μστι τ1σσ νοσε αν τΙΙτ,

ΑΙστ Ισ νσσΙΙ ίαιιε τισΙ τΙσίιΙΙτ

Ετι σσΙΙσν ΙΙσιι, ρσΙίσσ'ΙΙ νοιιε ΡΙσΙΙ:.

ΜαΙε νοσε ιΙΙτέ εσττιττισ ΙΙσίτι

5σ σσΙΙσε ἔστι; τισ νσιιε νσιισἰτιτ

Ι)σ Ο ε Ματσε ττσΡτοστ α. ροἱιιτ·

Α σσΙΙσν·Ισστ σσΪανσι ιιοττιιτιέ· τ.

Τσιισι τιιον Μστι·ροστ σιτσιιίστ

Ετ: τσττιτιε [Με , Ισ τιι'στι ντὲ

ΒανσΙτ: αιΙΙοτε ίσ ττοιινστό

(Ισ σσιι·ιΙααττσ Ισε σιιιισιτιΙε.,

- Ειι ατσιιτΙαιιτ ιισεΙισιιε αιιιΙε.

@σαιτ νοσε νονσ2 Μστι ιισσ Ια τσίστι

$ι.σΙΙ. ἀΐαΙστ , 8τΙσ τοπικ σιισ.



ΏΕδ ΠΠΕΚΕΕδ Ι)'ΙΤΑΙ.ΙΕ. οι:

Ρ Εσυ: :ο Ισνοτ οτι ττιι Ιοε οιιατιιΡεε

ΕαιΙΙιε (που: δ: :οο:οατιε ,

ΤτοΙι:συΙ: νοουΙιτ τιυι σοιιισυττστιτ

Ε: Ιου: Ιισιιτισυ: τι ιιο ίο:τιτι:,

Ε: Ρσυτ :ο Μου οι:: νσυε συιο ,

1ο τυ'οτι ιτέ του: τω: ι Τ :το υ σε:

Ε: σ'ιΙτιοουυοε α Ο Ι:ντιετ,

Ε: α ΜΟΝΤΕΡΙ.ΑδΟΟΝ ανοο.

:ι ιο νοτ:έ -οστιιιιιοτι: ιο Ρανε

Εἰ: ευο:τσνέ σοε οτιτιοτιιιε.

Ε: :ο τισε 8οτιε οτι :αυτ νσυε νοτιοτι:,

νσυε :ιιο οίοτι:οι τισυνοε.οοτταιτιοε

Ε: του: :ο :τυο σ:σοτιο:οι,

1ο ιο :οτέ, :ματ Η οι: στου.

ΑΙΝδΙΝ Ιο Ε: :στη τι σ: σι:,

Α οοΙΙυν ισυ: ιι [ο Ρατ:ι:

Πο Βενιιιυστιιι Ιυν6:ία εοτι:,

Ε: ε'οτι αια ιτιοστι:ιτιοτι:

Του: Ιο οιιοτιιιτι συ'ανώ: τισττιιιιυΞ

Αυ (:ατσιτιαΙ δ: σοοΙα:ο.

δοισυτ ιιο ΕΡ: ιιο :αυτ ιιο :ματια

ΙΙ ε'οτι αΙα του: οιιοναυοΙιατι:

Ραττιιι Ιο Ρανε , συι οσοι: πιο!.

ιτιισ: σιτο, :το ττιστι:,τιο ναι,

Ωυι ιιο ΡαΙΤα αΡοτ:οτιιοτιτι

Α Μουι·ε:ι.Αεσσυ 1υν ό: ία μια.

Αττινοτοτι: αΡ:οε τιιισι,

1ο στον , υτι ισυτ σο Γατιιοσι.

Τσυτοε Ιοε 8οτιε :ατιτσυί:_ ΙσΒοτ

ευισοτο:ι: Μου (ασε αττοίτο:.

@τα οοΙΙυν ισυτ ιΙε ανσιτιτ Μ:

ΜυΙ: 8:ατι: οΙιοττιιτι Ρα: εταιι: οι:ΡΙσι: :

Μοιε τι Ιου: σιιι, :αιι:ουιι: , δοι8τισυτε,

ΚοΡαιιιοι νσυε, αΙστιε αιΙΙσυτε.

ΑιΙΙσυ:ε , σιστοιιτι δ: συ τιυοΙ Ραπ!

Νσυε ιιο Ρσυνστιε, τι οι: :τσΡ :α::.

Ρα: ισν, σι:-ιΙ, τιιοε ττυοΙ νσυε Μοτο:
1ο νυοιΙ αΙοτ ν:: ιο ΡτσΡιιο:ο: Ι



με· Η Ι δ Τ Ολ ΙΙ Ε 7

ΙΙ νἰετιτ·

.έ νιπτ

σε.

Ο: τισιιε Γεω. ιιτι Βτιιιιτ τΙετΙιιΙτ ,

Νσιιε ετσι” Γειά τω” τιιι'ΙΙ ΓσΙτ τιιιίτ.

Αττιετ, Ιειιτ τΙἰΙτ., ἔι τιιιἱ σε Ιιετε

Νε νεΙ8τιε ρσΙιιτ, ιιιεΙε πιο. ττσιπΡετε

ΙιιεστιτίτιειιτΓετέ Γστιιιετ,

Ετ ιιιιΙ νσιιότει Ι;ι εΙιενειιεΙιει·

Ειι τιιἰ εεΡτ ΡΙτιἰιι Γιιτ Ια Ι:εΙΙε ΙιετΙ3ε,. Γ

ΙΙ απ: ττσιιντα τΙενιιτιτ ν τ τειιΒΡ.

ΡτεΓτειιιειιτ τσιιίΙτ ἔι εΙιενειΙ τιιστιτε

Εεε εστιιΡιιΙΒιισιιε σοὶ τΙσιιΙστσιιιτ Ιιστιτα.

Ι.'ιιιι ἑι Ι'ειιιττε τΙΙτΙτειιτ, πιστιτειι,

Οτι ιισιιε Γιιἰπιεε τΙεεΙισιιιστει.

Η ιι'ειτ:ι Ια Ιε ΡεἱΙ επ Ι·ισιιεΙιε, ·

@Η τουε τειτιρε ιιιεΓιιε τισιιε τεΡτσιιεΙιετ_

Οε Γετ ΡτεΓετιτ , Γε τΙειιισιιτετ ”

νσιιΙσιιε Κιτ, δε ΓεΙσιιττιετ,. ω
Ετ Η επ σιτε ΡΙιιε :ινιιτιτ , Ι ·

Οιιε τισιιε Γετστιε Γ2ΙΙΙΙε ττιι:ιτιερ .

Ετ τιιιε επ τισιιε ιιι:ι.Ιιιτ εσιιεττΙΙΓεω .Ι

ει τισιιε Γεω ετων: νΙΙειἰτιἱε 3.4

Ετ ΡΙιιε τΙἰτε τ:στιιτιιετι ιιιι'ΙΙ Με

@σε Ρ;ισιιτ εινσιιε τΙε Ια ΙιατιιἰΙΙε.

ΑΙσιιε, τιισιιτσιιε, ΙΙ α τω)! μπε,

Σεπ τΙΙτ τσιιΙσιιτε,τιιιε ιιιιΙ ττιειΙ τετιιΡ8

ει Ιστιετιιετιιετιτ σε μια σιιτετ,

Ώστε Γ1Ιτ Ιιστιτε στι ΡετσΙετ.

Οτ τσιιΙΙ, στ τσιιΓτ, τσιιε έιτΙιενειΙτ

ΙΙ είτ τΙέΙει επ οι; εε .ν:ιΙ. τ

Ετι εε εΙιεττιὶτι εΓΙ. [στι Ρειιτιστι: °· δ.

εΙιενειιιεΙιστιε τοιιίτ, δ: ΙΙ:ιΡτοεΙισιιε '

Νσιιε νεττσιιε Ι:ιΙειι τιιιἰ ΙΙ τιμά,

Ειι τιιιγτ ατστιε Ιισιιιιε Ισιιτιιέε.

ΙΙ.5 τΙΙάτεπτ νσΙτ εεττ:ιιτιετιιετιτ, ει·

ΜσιιΓσιιτ δε τν ε ετ ΚΕ Ικιίτινειτιετιτ ε

(ΣΙιενειιιτΙι:ι. τσιιίτ τΙενειιιτ Υ τ Τ ΗΜ ε

Έκι ετι στι! Με Ιιειι Γιιε Ια.ΙοεΙΙε ΙιετΙ:εσ

ΙΙ Γε ΡειιΓ:ι Ιιιγ 8: Γε εαπ.

ΤιιτιτοιιΙΙ· ΜΑΝΗ ΙτιεοιιτΙιιετιτ· . . ι



Ι σιτε σιτιιιιιιιτε σ·τι·.ιτισ με

Τοσίτ ίεε εστιτσστε σενεοτ Ισ τιστι τ.

@ο οιισοτεοσιοτ ιισ·τεττοιεΙσ @των

ΠεΙιστε τσοτσιτίΙτ "ιδεα ίτιΙΙΙισ

Ι.ε στσΡΙιετε ίσιο «το Μπιτ,

Ετ Βετο σ'ειττοεε, ίετνεοε,ο Ιεε Η είτσΞοτ σεετίσσσειετ> σε

ΡΙσε σε σε εεοε , στο ΟΕϊΕ3ΙΕΤῇ< Η Με"

Ε: σε νἱΙὰἰοε Ιε ετισττισ τσιπ μια” 3,ΐ::-ξ-8ζ

1Έιἰ νεοσιοτ.τσιιε τιστι Ιιιιεότ πιο Ισ
Ε: Με οσε εσστεστε ίιιιιε σειιιστέε·ι ” α!!

Ιοεσοτιοεοτ ἐστι τείσσνσἰοτ

Βενεοττοιιε εσΙιτ οιι:ιτιτ οσ'51τρονσ1οσ

@εοτ εε στ” ιιισιιίἱειιτ διιι.ντετοιι ,

@οι Ισ ίστ Μεο ίσο Ιιειι ,είστι··είττε ,..

Πε Ιεστ σιιιιτ τὰοτσσΙτ σεΙιστε

Πε εεΙΙιιν Ιἰειι ίε τοστ τα. Ιστικ

εσοττ'ειιΙιτ ιιΙ-ινίι βετειοειιτ,

Ανεε Ιον ωστε ία δετιτ,

@ο τοστ-ποστ: ειιστσεοιιοεσ

ΙεεΙισνισστ ίιιιι8 Ροιοτ σσσΙιτιιοεε;

ΙΙ εσισσιτ Μεο ίιιτιε τιιιΙΙε ίτιιΙΙε ,ι

@σε ρι·είτετοετιτΞΙ ειιίζ,σειττιΙΙΙσ,ϊ ο ά

Μεο: οιιιιιτΙενιτσοσιι νεώτε- '

Ιεε ρτσιιΙτετε Μεσοι» -

δε στον: σιτσιιιΙ:: Ιυν στ· ίὰ μα:

(')Ιιιιεετ: ίστεοτείττσιτεοιειιττι - . .

Ρατ εΙιτιιοσε, ωστοσο σε με ίσιιιίετώ ·- ί °

νσσε Ιεε ΜΜΜ Ρατ τοστ τιιτιισετ,ι ” · ί

ΡΙΙιιΙ σ'ειιιι ο'είτσιεοσΙ ίειιτ εσπιτειετισ

Ρεσίτ-είσΙιιιιιετ σε ιισιτίττε βιοτε

Εε Ρτσροετε· εεΙΙσν ισιιτ ίσίτ

Τστιτ σεεσο-ίιτ°, Μεο ν Ρστττ-ιι:: ο . ·ι
ΜεΙε·τοιιτ τιστι οιιΊΙ-εσεΙιισσσιν·' ο ' Ι'

Ρτιτ2τσσίτ ιιιετΙΙ:ε”επιιιΙοζ ο _

Έσστε οι τιστιε σε ιισνσιοτ [ΜΜΕ

Μ τοιιιτ σετ, οι: Η ετ:ιοι: με.

@ιιιτοιιτσιε σε ιιιστευνεεΙΙσν (Με

Εστετιτ σιιιεεεεετιε, το Με τ «στα τετοιο. .
Ό .

ε?



3α.τι . Η`ΙδΤ°ΘΙΚΞΕ

Ε” ιιιιΙττατ. τοσεϊτοιιιιτια .τΙιατἱα : - Ψ

ΕοσΙτατιττοσε Ιιἰαιι αΙΙιιιΙιίω · τι

Α νττιιτιιτ ε'ατι τοστττιατιτοἱιιτ

ο Τοστατ-ΙΙαε ασε Ματια αίτοιιιτ: "

α . . Β Η .
. Ετ ο τΙιΓοιιιτ, ποστ νονοτιε Ιιιατι,

μ Χ Ρετ Ισ ΙΙΒιια τι,ειτ0ιι8 Ια Ιιιατι.

τα Π ` ΙΡΕΕΙ.Ι.ΙΙ( τοστ ΒατιιιτοιιΡ πω.

Η Μ” Α ΙΕ8Ιι(α , Ιιιττι ν μου

τιαΙα τα» ()σ:ιτ ικα ταΙΙσν τΙι:ι.Ιτιαιιιαιιτ,

ΤιιτιτοσΙτ ιιιατιιΙὰ Ιτιτοιιτιτιαιιτ

οτα τω Ι.α ΡτορΙιατα τισ Τταε-δαΙιιτ ΡιιΙτα,

“το Ετ ὰ Ι'Ε·8Ιἱία τιιιι αττ Ια πιατα ,

@τὰ τοστ :ταιρι σιτε ΙΙ νοιιΙοΙτ αίτια

Ι.αστ ίατνἰτοστ , Τα ΕΠ 5 ει. ν τι ει· τ τ ,

@τι Ρετ ταΙ νοντ Ι'ιιτΙτι·ιοτιαΙτει·,

Βοτι τοτιίαΙΙ Πιτ, στη Ιι τΙοιιτια

Πα [οτι ιιτιιια Ι;τατι :ιττιαιιιΙα-τ,

Αττιατ ια νστΙΙ ιιι'ατι τατοσττιαττ φ

()οττιιτιατιτ ιΙΙΙΙΙΕ τοίιιίἐιίοτι ταττειιτ ,

` Φωτ τοστ τα τι ι τι τα απ.

ΜσΙτ Ιιἰατι ὰ ιιοἰτιτ α: ίαΒατι;ιαι·ιτ

ΙΙ το.ΙΤαιτιΕΙ,ι τοστα Ια αιτητ

Ιτιτοιιτισατιτ τΙανιιτιτ Ιαστ νιΙΙα

Ετ ΡτοαΙιατα τΙΙΙτ μια διιιιτ ΟΙΙΙα,
Σιων επττε τω. τιιατι τΙι:ιτιό | Ι

Μια ια σα στα μια ττορ Ιιττιτ

τ . Ετ τσατ ενοσ ττορ τοπ απατη· ό

ο ° Ετ Ι·ιοιιτα .οινοιτ δ: 8τα.ιιτ ατιιισν:

-`

ΜτΙ: [τα τισιιτιτ τισ'ΙΙ ιιονοΙτ Βήτα , Τα

(ὶιι:ιτ ὰ τιοε εφε ιια ΡασΙΙ: ιιιαεττιται

Η ια το, ΑΠΟΝΩ τιιιιτοιιιΙτ ο ἔστι τιατιιιοτι

τα ινα: ΜοιιΙἰαστ δι: ι.νιι πι τι ιι.Μοσ τ αστα-οτι

Η.¦-;;" δ°ατι τατσσττι:ι·νταΙΙσν ίοιτ: Ο› · .

ι Μοτιτ- Ρετ νοσε ναιΙϊα:. τΙανιιιιτ ιιιονοιτ

“α” νατΙτε , φ'ιινοΙτιτ τέτειτιτ τιιτΙ:ιττα, ` η: τ

Ωσ°ὰνοΙιιτ ιςσὰΙἔιιό ατιταΙ-νοιιι€α: τ ι

. @αιτοἰτιτ είστε , δ: Ιιαστε , δι πίτσα,

Ετ τ.ιτιιιίοτιτιιατε, φἰ απ ιιΙΙ:ει.τΙιατ _ ο·



ΠΕ δ ΟΠΕΚΠΕδ ΠΙΙΤΑΙ..ΙΕ.

Εστω Παπ., σετ τοιιτα Ιε νοτια ·

νετΙαε εΙοιστ, ισασσιστ 8τεστ ιονα :

Αιιιιι ίαίοιστ τταΠοιιίτ-Ιαε τσαΠταε:

Ισ ι οτ οσα , Ιιιιιε, σα ίασαΠταε,.

Α Μοστίιείαοσ νααΙΙα σιιντ,

σε Ι'οτι σα ΠΠ τσιιΙτ ετεστ ΠαΠιιιτι

νοιιε Ιαε ναιίίαι Ρετ τσιπ εΙατ

Ο έτετιε ίεΙοε τιιασ εΙιισιαι,.

Εσιιτ νοιτ· νασιτ ισοσίιαιιτδει. ν τι πιτ τα
Τοιιε ιι Πιίοιστ, σ·στιε- νοτιΙοσε αΡιτα ι

Α τοιιετασιρε σιαε νσιιίΙτα ίιιΕιδιε τι

Νοιιε αίτιοσε τταίτσιιε Ιιοσιε·

Εσ τσιπ τα ρενεασ·Ιε αοσττέα; Π

Μαιε,.Πιαιισιατον, οαίτα ισιιτσέα,--.

- @ια νσιιε εναι νειΙΙετσαστ ίειτα

Νοιιεεει νασειαι ότι €τεστ ΡτοΡΙιαταε

Τταίτοιιε Ιιοιισιιτε Με ίαίοιστ·,

Ετ Πανεστ Ιαν Βτεστήογα τσασσιιιιιτ

ΙΙε ατισιιιτ τσιιε, ω" Ι'Ε8Ιιίαιε

Α Ιιίατσιιε ίαιιιιιτα ίατνιία ~

Τταίτοιιε Ιαεισιιτε ιιιια σοιιε νιντσσει.

Ετ ὰ- δ τ τ. ν ιε·ε 'Μι τ τοιιε σΙ;ισιι·οσε.

ΙααΙΙιιν ίσιτ ὰ Ιτιν Π νισΠταστ

Τοιιε Ιαε Ιεσιιτ8ονει ό: Π Ιι ΠιΠταστ, . '

Α νοιιε νασοσε, δαιεσοιιτ 6τισιαίι:τα 4,.

(ΐαίι:α νιΙΙα ίιαίτ νοιιίττα αΠτα-:

Νοιιε νοιιε ιστττοσε -τοιιε εΙτιειιΠοσ,.

Νοε αοτρε, .σοε τω, Παίτ τειίσιια

Τσιιτ τα ιιιια νοιιε -στΠασατα2 ,

δι ίατε ίειτ-, τιιιετ Π αίΙ: Πτοιτ.

Οσαιιιαε τιιαε -ὰι-Μοιιτετ ι.·.ιεασιτ·ι

ΙΙ σα σσιιε νιαστ ται αΙιεσιρισσ τ.

Εσαοτα νσιιτ Πιτα ερτέε, ι ~ ' ι

Ιαν ενοιιετοιιτ ευ ΡΙιιε μαι-ι °

Πσ σαιτ ίσιτ, ιιιιι ιιιιιΙτ σοιιε εται·αι

ΙΙ σ'ι ε ρεε ιισατετεστ Ιιαιιθ:ε

Πε ία ταιιιΠτσστ-ιὰινοιιε τειιτσιιίι·5 ·

Πααν008·:08τιιιεοτιτιδα-ιΠαανοιιιττα τοτιίΙ·εΐ

323
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51.4. ;ΗΙδΤΟΙΚΕ
ΙΙσιιτ εε , δειειισιιτ, τιοιιε νοιιε εστω,

·Φ'ο νοιιε σεπιεἱτι ιισιιε ν ασοεε

ΙιείροιιΓε τετ ὰ ειστε ττείτσιιί:: '

ΜσιιΙτ νοιιΙετιτιετ, ιτιεε 8ειιεττεΙΙ:οιιΙΙ,

1ε πι'ειι ιτε τι Ροστ Ιε ίετνιΓε _

Ι)ε νοιιε ττεΙΙ:οιιε 8: σε Ι'Ε8Ιιίε.

1ε ιιε Γιιἱε με Ιον νεοιτ ,

δε τίεΡτ Ροιιτ ιιισιιΙτ Ωστε ιιιστι σαι,

Ροστ εε ,νοιιε ει , ττεε Μειι τιι:ιτιιι

νοιιε :σε ττοιιντε: Γιιτ Ιε εΙιεττιἱι·ιι

, Ι.ΕΝΠΕΜΑΙΝ νιτιτ , ΙΙ τΙτίστιτιετ

(τε ειστε δει ττοττισετε σου: ν :ιΙετε ο

9:ξη:ζω ΠεΠοἔε τιιτειιιείοΙ Ιενστιτ,

Βενείετιε Ειι ειΙειιιτ Η ετι ττιί στι εΙιετιιρ

δ' 81η · Η νετ νειιιτΓειιερσιτιτ σ'.ιτείτ

Πτι είειιιετ, ειναι δ.ιτιιτ Οοινι·ιτει·

Ανοἱτ ὰ τισιι , ντεΙΙιιν ισιιτ

Ι)ε Βιινιιωιειιιιτ Γεω τιιιΙ ίετσιιτ

ΕΡτοιτ νεοιτ Ιιττίτὶνειιιετιτι ` ·.

ΜστιΙἱειιτ δε τ. ν τι 5Τιτ ε ννεΙΙετιιετιτ ,

ΤτιιιτοιιΙτ Η ω, νοιιε σ'σιι νετιει,,

διτε, σε Μ: εεε νοιιε εετεΙιετ.

Ροιιτ:1ιισντ σιτ-ΙΙ. Ροιιττμιε ΙοείοΙτι8·

Εεε τι σε νοιιε ΙΙ :Π εεττειιιι. Ι

(:οτιιιιιετιτ Ρ σιτ-ΙΙ. (ξιεΙΙε ιιοιινεΙΙεε-Ι

Α νοιιε Νοτιτιειιιε σε ίοτ με Ι:εΙΙεε.

ΙΙ εΠ: @Με :με σε οτείειιτ “

εεε” σε Ι.ιιειιιι 6:Ια Γοιιι: 8ειιτ

δἰ ίοτιτ ετιττε σεσετιε ΒενλτκσΝε

Ρετ Ια ττειϊΓσιι δε στα Ιετιἔεἰιιετιε

Πεε ίειιιιτ νΙΙιιιιιε , Ιεττοιιε συ Ρεϊε ,

Βεσειιε Ια νιΙΙε σε Ιεε στι: :Με

Ι.ὲ Η στι: τιτἱιιτ σεε εστιιΡειειισιιε

ΡΙιιίσιιτ τιιι”εΡτοΙτιτ ε: Μετα ό: ω”

Ε: Η στι: ρτΙε Με Βτ.Αιτι τι =

Βε τιιιον ίιιἰτιιεε ττσρ τοτ: ιιιεττνε.

ΙΙ ν :ι ειιίΙ: ΡΙιιίσιιτε σε ωστε,

Ι)ε τιοιιε, σ'ειιττ'ειιΙιτ σε :σε τετοτε.



Με :τ:ειιιιιεε ιι·ιι·ιιιιτ.·
δ”

το·

-Μ:ἰε ποπ Ροιιττο.ιιτ απ: οι.: τω::
ΪΡειιιΙΙΙιττ Η :ΙΙ τὶ:‹:Ι:ιιε τ:τιι:ε. μ

Ε: τΙ:ε Ν01°ι111ιιε :ορειιιι€ι·ι: Ιι:ΙΙ:
Απ ίσια τΙ:‹Ι:ιιε Ια :ιτιιτΙ:ΙΙ:- Ι

1.: ()οιιτ: ε':Γτ γία ά:Ιιοτε,

:Ετ Γι. ιιιιιτι‹Ιέ τοιιε Γ:: Γ::οτει:

Ετ εΙΙτ ιιιι'ανσ.ιιτ :ΜΙ ριιττΙτιι

Ττ:Ιτοιιτ Ι: τοπ ΙΙ 8ειΙ118118τ21,

δΙ νοιιε Επι: Ι: (ΣιιτάΙι·ιιιΙ, ι
Ώοτιιτιι: ιιττιΙ Ι:οοιι δ: ΙογιιΙ , Π

@μ νοιιε :Με ΙΙ: ίαΙιιτ Ε8ΙΙΙΙ: ,

οιι: Ισ. νΙ:Βιι:2 Μπι ί:τνΙί:

Α Ιιιγ, 8τ ὰ τοιιε Ι:: ΒΙ:ιιϋιι:ΙΙΙιιιισ

Ι)ιι Ρ:ι:: διιἱιιτ, 8τΙ:ε Νοι·πιειιιε

νοιιε :::1τιΙ:τ:ιιτ, Γιαπ ί:Ιοιιτιι:τ

(Φ: Ι:ε νΙ:8ι=ι:ι το:: Ι::οιιτ:τ.

δ: ιι: ν:ιι:ι, ΙΙ ίοιιτ ρ:ι:άιιε,

Εν: τσαε Με 8:ιιε ότι ρυ.γε ό:ίττιιιιι

@και ΙΙ ιι'Ε ιι, νοιιε Ι: ΙΙιν62,

@ί Γ::τιι· ιιιιΙ Ι:ιιτ Ρ:ιιΙΙ: τΙοιιιι:ι·.

ΑΠΟΝ() ΙΙ @τι ιιιοι·ιΐοιιτ 3 ε Ι.νΕ8τ11Ε

Ειι ε: ρ:ιγε :Ι ρΙιιε ιι: νιι:ΙΙ :Ιτι·::

Ριιιε τιιι2ιΙιιΙΙιι :ΙΙ , Ι: τ:τοιιι·τ:,

Ετ πι:: :Με 5: Γ::οιιττ:;

()':Ιτ πιο: ά:ΙΙι:, :':Ρτ πιο. 8τ:ι.ιιτ ]οἰ::

ΤιιιιτοιιΙτ Γ: ιιι:τ ά:ό:ι·ιε Ια νοΙ:

Α τ:τοιιττι:τ Μι: τιιιΙΙ: Ι:ιἰΙΙ:.

5:ΙΒιιοιιτε, άΙΙΙ:ΙΙΙ, Ξι Μι ΙπιτειἰΙΙ:

ΑΙΜ: ττ:Ιτοιιε ; τἱτετιτ , τἰτατιττ

Β:νο.ιιτ ττ:ΙΙ:οιιεΙ: ιτι:τ :τΙ:ιτιτ.

· ΙΙ :Ιι:νιιιι:Ιιιι :ΙἙτοΙτ:τιι:τιτ,

Ετ ιιιιἰτ °δι Ιοιιι·, Ι: ναι: :οιιν:ιιτ.

ΙΙ ι·ι`ιιτι·:ΙἙ:ι [ασε ι·ιι.ιΙΙ: τΙοιιΙιτ: ,

.ΙΙ ίι:ιτ Μπιτ ά:ίοιιε ά: ΤΗ0ΙΠ3Ει

ΒΙ:ιι ιιιιἰτ :Ποπ :τι :Ι:Ι , τοιιτ :ιιτ .

ΙΙ Ι.: ΙοΒα (σε ίση ΙιαΙιιι.ι

(Πι:νειιιιτ :ΙΙοἰιιτ Μαι ττιινεἰΙΙ:ιτ

Μ:ιε ιΙ τσαε τω): γώ :Με

|ΙΙν:Ρτιι:

Μπα::

00111::

δε'.

Ι



2,26' .Η-1$-ΤΟΙΚΕ

Νσιιε σε τισιινσιιε , εμε Μειι τω;"

Νσιιε ιι'αιΙΙσιιε τσιιε ιισιττε ε!ιεττιἱιι.

Αιι ρσιιιτ·τιιι Μπιτ ΦΕΚ: Γσιιιιετ ι

δε. ττσετιΡετε μου: ·τιεΠσ8ετ:

ΕΙιεειιιι Γε ιιιιΙτ επ στόετιιιιιεει

Ετ τΙενειιιτ τοστ Ρτἰιιιετ ε'εινει.ιιεε.

ΑΠΟΝ(: , τΠΠ:-ΙΙ, Μπιτ εσττιΡειιιιΒιιστιετ

ΕΙιενειιιετιστιετσαε: σ Ιω Ρειιτιστιει.

Ετ ιιε ίειγίσιιε τα τἰειι .πετώ

Ανειιιτ Γσγστιε σἰι Ιε (]σπιτε είτ:τ

Αιιιιιιι ίιιί`τ. Βιιτ εστιιπιε Η ασε”

Μεἱε Ιε (Σσιιιτετιι:ιιιΔέ εινσιτ

Ρετ τσιπ Ιε μεγε επι τσιιτεε σιτε

Μειἰιιε ειιενειιισιισιιε, τιιιιιιιε σιιεν.ιΙαιτικ. ·'

Ωτιειτ Βἰετιῖἔινσἰτ Η Ισιι8ιιεπιειιτ.. -

ΕΓτσιτ Νικο, εμε στιενετιιετιτ

Ευ Γσιι ΙσΒειε δτειι τσιπ ίστι Ηττα

νειιὸτσἰτ ἔετἱτι πισιιίσιιτ 5 ε τ ν.ε ε ΤΙΚ-ΕΑ..

ΙΙ Ρετιίσιτ Μειι εε σιτε ρονσιτ

Η ενειιἰτ·ρσιιτ σε· τι Ι?είττσἰτ.=

Φωτ Η Γστ Μειι·εεττειἰτιειιιετιτ

Φ':ὶ Ιτιγ νειισιτ Η Εττετιιειιτ; .

Τ:ιιιτσιιίτ ειι ΜΥ ετειιιτ μου: Η μια”

Πε Ι'τιιιττε μια ἑι ΜΥ ἰἰτνἰτιτ;

€σιιττειιιιη ετἰειιιτ , άειυτ σιιενεΙ:ιτει

στα Η ὸιΓοἰιιτ, άε τσιιτεε μια:

να”, νειιἱτ τσιιεΙεε Βι·ετσιιτ : ι

Ανεεειιεε ειιιιτ ίσιιτ Ιειιτ Ρειιιισιιε :~ τ

Ετ εε ττείτσιιε Με πιει

θσιιι Πε νετιειιτι νσιιε - τΠτιεπ·,

@ιτε εε ίστιτ 8ειιε σε τιιιιΙτ 8τειτιτ·ί:ειἱτ:·

Πε ειιενειιεΙιειιτ τσιπ επιιι: .ειτρΙσιτ:

δι τεττετάει) :τετ εΙιετ $ειΒιισιιτ,

ι ΗΕιι·ΐτσιιτ εε τετ ὰ νσιιίττεάισιισιιτε·.

“"""' Ογ›ιιγ ρεςευτσιιτ τεεειττιό, . ι
σε Εεε· ' _ _ .

τμιεττ'ειι . Πιίτ-ιΙ; τ:ιιιτσιιίτ ιε τιι?ειι- με»

τα( . , . .Β 5ι ιιιενιετιτ τω: ειι·τιτιγ ·ιιιστι

Μ: ὰ Ρ°° @ιιτ ῇε Γι), Μετιέρσιιτσυσχ ΒΕ :ιτε πιο; , Ο '



° ο

?ΙΤΕ δ ΟΠΕΪΚΚΕ δ σ··1°1°Α Ε] Ε.

ΙΙ υο νιου: Ραε Ρου: υιον σουτιο:
Οτι, υο προ: τ :σου τυο_ τυο: ,

Ου τυο· Ρ:οτιστο οοτταιυουιου:.ι

Ε: Ρσυ: :ο του: ιτιοουτιιιαιι: α

Πο :ο Ιοειε Γαυεσοτυου:έο

σο :σου ντο σ'υυο αΙουιίο, Χ

Εσυ: υιο Ισττο: Ριου Ρτέε Εεαουε τι.

1ο Γαν υιυΙ: Ριου :τυο :τσΡ1ιστιτουΙο ·

ει· τυο :οτα οο:το ισυ:ειοο:

Μοιεσο οο::αιτι ΕΡσιυ: υο τιι'αε:έο

Πο σοττιστο: ,:τυαυτ ιι ΡτοΓου:

ο νυοιΙ ανώ: ιο Ροοαυ νοτιτ.
ἐΙο υο νυοιΙ Ραε ον σουιστο:

Φου: Ι.ατουστο ., Ρστιτ Ι'οτιοσυττο:.

δυ: :αυτ Ρα::ι: ιτιοοιιτιυου:,

Α ε'ου αΙο: Ιυν ο: ία σουτ,

Α :μι Ρσνοι: ,ΡΙυε τουσ :ιιο-τε

Ι.ο (:συτο Ρετε ιο σο:τουιο:.

Νο νουε οίττο ·Ρου: υυΙΙο τιου

Οτατιτ Ρασυτανοι:., ιο νουε σι Ριου.

ΙΙ σ: ::οτταιυ υιυΙ: Ρσυ αυΙσΒο

·@ιαυτ ΙΙ Ρα:τι Ιισ:ε σο Ε: Ισεο.

(Σια: :ο οοΙΙο Ιισυ-το ιΙυ'ουίτ .ίουυ:ἔ,

Μσυίιου: διτι.ντε·τι:: τι Ι'ουίτ πονο, τ

()υι ατ:ινα ν::οιΙυν ίου,

Ευ::στο,νουε σι, υιυΙ: Ριου Ρσυ:νώ:. ,

δ'ιΙ ουίτ στο ΡΙυε σο 8:αυσ ιου:,

Ευ ::ο Ισεοιε Ρώυ: σο ίοιου:, ο α

Μουτιουτ δ: τ. ν τ ε: τ. τ: ου υ'ου υΪουΙΙ: ται::

Τουιου: αΡ:οε Ρατ`εταυτ οι:ΡΙοι:

ΙΙ Ευίτ αΙέ , οσυιΡιου συοιαε τ Η ,

Τουε Ιοε οιιοναυιτ οιισιου: δ: του:

Ετ Ρσυ: οοΙα νοοΙΙυν (οι:

Ευ: Ια οσο: ό: τουιαυώ:

Του:οε Ιοε €οτιε ,ιο νουε στο.

Ι.οε ΑΙουιαυε 8:αυτ οσυττσιιιο

ΙοοΙΙυν ίώτ σ υσε 8οτιε ιι:ου:,

(δια: Ιου: ΙσΒοιε οτι σου τι°ατσι:ουτ: Δ

317



Η Ι δ Τ Ο ΙΕΚ Β.

δ'ΙΙνεΕτε

Ι: ?σετ

Με

Πε ιι'στειιτ με τ:ιτιτ Δειωιτε

ΕΙιιε Ιειιτ εΙΙσιτ τΙ'ειιΙιτ ειιΓσιιιτ.°

ΑτΙσιιε τιιιιτσιιΙτ τουε Ιεε Νοτιιιιιιιε

Οτειιτ 8τειιτ 5σγε , Ιε νσιιε ετεαπε,

φωτα: ΙΙ νἰτετιτ Μοτιίιειιτ 8-8 Ι. ν Ε8°Ι°Β°€,

ΊσιιεΙεε νειΓΤε: σε ΒΕ-Υ-Λ1Ν-ΟΝΕ χΓετε,.

Ετιτ:οπττε Ιιιγνειισιτιτ ετΙιιιιττζ

ΝσιιΓττε ιιιεθ.=τε, ι·ισιιιττε τιιιιιιτειιιτ,. Γ

νσιιε ιισιτε αντι τΙεΓτιτΙτιΓσππεετ

Νσιιε εΓτιστιε τσιιε :ιτττ2Ρε2.

Ι()ΕΙ.ΠΥ ` Γσιτ Ιτιτ:στιτΙικτιτ

ΜιιιιτΙατιιτιτσιιΓτ-6τ ΡτεΓτετι·ιειιτ

ΜσιιΠειιτ δε τι ν ιιετιιιι- ει: ΟεττΙΙιτεΙξι

@σε Ι°ειιτΙετιιεἰτιε τσιιΓτ ἔι τΙιεικιΙ,.

Ο ρσιιιτκΙιι Ισιιτ Ιιιγ·‹8τ Γ: βατ.

Α Ιιιγ νειιΙτ Ιι.ειΓτινεπτετιτ;

Ετ τιιι'ΙΙιιεεεσεε ιι'εττείϊετσἰτι

Νε τεστ, σε τιιιιιιιτ ε.ιιιιΓσιε γι·σιτ

ΤσιιΙσιιτ· εΙιεςιιιιτ ἰεεΙΙιιγ (:στιτε;.

ΕΖιιι άε·Γσιιιτ ιι*:ινοιτ με Ιιτιι·ιτε ε

Ετ Ιστε - ιιιτει Γστι 8τιιιιτ Γετιιιετιτ ,

(1ιιε·εΙιείειιτι ισιιτ Ιιι7·τδτ Για Βειιτ»

Νε εεΙΙΈτσίετιτ τΙεΙε εΙι:ιςετι

Τσιιισιιιιιιναιιτ ε'ειι τετσιιτιιετ;

_]ιιιιιιεε ὰ τοατ· τιιι'ΙΙ ειιίτ ττσιινε;.
θα εμε τΙιττσιιτ Ι Γε ΜΗ: Ιισιιτέ ,.

Ετ.ΓετεττιιΙτ τΙετΙετιε Κε Γστε π '
ΙιιεοιιτΙπειιτ·,τατιτσΒ1,όεΙΙστε, ·- · ι " Ι

Εεε Ιιοπ.Ειιισσο·κ ε, Ιε ειιττΙιτιειΙ 'Ι °

Αιι Ρσιιιτ τιιι·ισιι·τ· ΓιιΙ?τ ἐι εΙιενεΙ,). °

Ο Γστι·ρειιιισιι , ό Η Ιιτιιιτιἰετε,
Α δει.νιτει·ιτε· Με ιιιιιΙιι 8τιιιιιτ τΙ·ιετεε

@ιι:ιτιτ ΙΈιπσιιτττιτ επ Πειτε εΙτιιιιιιρεευ

Ετ ε Η· τΙΙΙΙ στα νιιιΙΙειιιε : · ε

Τα Με ρο.ττσιιτ ·ΙινΙει·ι. εστι· τΙενσΙτ 4,.»

Τιι:τι'.ιττεΙΙε·,.ιιε τιιιιιι=ι , σε τω” ·_ "

Νε κ” τοσοι ειιιιιιΙΙε ειιΙΙ'ε ε τ

Δ τεΒιιτε Γο.ίε εστι ΓετινιΓεε..

.Με



Π-Εδ ΟΠΕΚΙΚΕδ ΠΙΤ ι(Ι.ΙΕ.

1ε τε σὶε Η] στα τεστ εττισιιττ

Μεἱε εε τι'εΙτ Ρειιξττισνσισοσσιε

Ι.στε τείρσιισιτ ιιισιισεστ 5ο εν £`εΤ”ι ο ,

Μαι εΙιετ $ειοοοιιτ, ιιισττεΙιετ ιιιείττε

Ι.εΙΤοοε ττείτοσε νεε στα: ·
σ Ρεοίστιε τιιτιτσιτίτ σε εΙιενισεΙιεττ

Ετ Βιιτε απο, ίσιωσε τισνσοε,

@σε εε (ώστε τιστιε εσιιιΜιτστιε;

@τετ εισισιιι:σσν ΙΙ νιιειΙ ιιισιιττετ

(Ξστοιιιετιτ ΙΈ8Ιιίε 8 ετιιτιτ τισνσιτ,

Νσο με ρσστσιτιτοσεοτ ὰ ιιτείετιτ:

Ιενν Ντιν με ττισΙτ ττεε οτειονοεστε

Μεἰε ιε εσισεεΙΙ:τε εεττειο,. ι

@ιε οιιιιοτ -οσΙΙΙε ίσοι: ίιιτιε οσΙ σείσειιιιο:

$σοτ σε εστι εσετ, σε 8.τειιιτ ·εσιιτ:ιοε

Πε εστοΙσιττειιιιτ νεισεΙιι€ε:

Π. ε.ειι·:ιΙσιτ τσσίτ εΙιενασεΙιιιτιτ,

Ετ Ιεε σετιτιστιε ττείτσσε σενιιοτ ,

Τσσισστ : σποτ ε. ίσο τισνσιτ

εε Ιε εσοι::στρεσίτ ττσσνετ,

θε ίσίτ ίστεε οσΉ Ιε ττσσντιΙτ,

@στο ειι στι· Ιτειι τ Π· ιι'ιιττείτιιτ.

ΙΙ εο ί·Ιίτ Μεττσ Ρ:ινε ίειιιΜισιτ

Πε ε'ετνειΙετ αιτισοίσιιιιιτ:

` Α οσον ίετε :ισ σεττετιιετ·

ΙΙ Η εστινιοτ ·Ιεε εΙισιτισε ΙεΙΙ"ετ ε ·

Ετ ίε Ιισστοσεσετιε Ριτισσε ε

Ι.ιιν σωί:ι 8ειιτ τσιττεσσοτσσώ.

ΑΠΟΝΟ ιιρτέε νεεΠε ίσἰε

Π: Ο:ιτσΙο:ιΙ στα στο: νστε·: τ

Ρσιίοσε οποσ σ· ε'είΙ: τετοιο

Πε οσίττε εεττ ί:ι.τίσοε τεττειιτ.#

@σττ ιε νσν Μεο··οσ:ιοτ ὰ ρτείειιε>

Νσσε σε Εισαστε ίαιτε-τοε:ιοτ ,ο

Εο εείτ νιενε- εν ·ὰ·σεοισστετ: ·

Ροστ τε εσιιιτοετιτ οσσετεοσστοεισ

Α Ρο ιι ι.ι οπο; ττείτοιιε :εσίειοΜε. ι

Η Ειστε Μεο·οσεΙ εσοίειΙ· Ρτεοστει:

ΡΞιστ Μιστωνεττοσε 8881681118;; τι ·

Έ:5τε



° εσο
τ ΉΙ$ΤΔΟΓΗ--Έ"

ΕΙιείειιωάίτκιίοιτ·Βοπ πάω) ·ι - | :.

Ετ φωτ Ι'ανΞε Μπι άοπιιέ

Πο παπι-Φο ία ,ω Μαι μέ

Αναφιεε·νωιισ καὶ: .!σε·ΑεΙυιωρε:

(ΣτΠ: :που νοιιΙοὶι·, ή: νοιιε πωπω.

@Νεο άΙΩε:5 που” τιιοπίἰειιτ 5 ε τν 85 Τ.ΚΕΣ _

Ρετ Εοἱε , άί!ΗΙ, 5ώ8ιτοιιτ 8ο-ωείὶτο >

Ττοίἱοιιτ α: «με ωάωκι:οι

Νου.ε Ιο··ίατοπε, ·‹1πειτ Η ::ίϊ ότσΒ:

Μείε όΣιιπο εΙ1οίο νοιιε τεςιιἱει·,

νοιιε Ειναι Βἱου πω:: ρω όοιήειτ

Εεε _εσιτιρεΕπ8ττοπε ό: τοιιε Ιαατ 82888

Ν'οτε:κπ Ρἱοίςει , .Ραπ το Και· .8:ι8%

° Ή Μαϊ ποιπνἱειπ μι· κ:!ιείειιπ ·ῇοιιτ

Μακ μι: τοιιτ, ι:ΐοίϊ μπε άοΙοικο

5ἰ :Η Βοίοίπε ειπε ροσ.ιι·νογη

Επι τοπ-ει: θα , δι ηι1'οι·άοικι. . ·

' Μ: επτόΙω.Ι. ὸὶίἱ, νοΙουτΙει·ε

1 Ροιπνοι·τοιπε 5 ·πκἱε:ηιιΙ ὸεπἰοι:ε

(Δωσε >ἑι ρκίειπ ή: πιο Ροιιττογ6

Εεε νοιιε .Βο.ΙΙΙστ ,τω ειπα τροπο”.

ε” «Με πω· φωτ ·ίαι:ιείο.ΜΤετ,

1ε πι: Ια εΠ·Ροιιτ νοιιε 8αΒα· :

Μοἰε ε'ἰΙ νοιιε μπώ ε!οάοοε ατι τοπιρε

@ο νοιιε νουΙό·τοι νοιιε :ὰ νοε ἔσω ,
Πο νοΙὶτο :ιι·Βατιτ π νοιιε άπό τ

δειιτε δε εει·ι:ειΕπε επν:τπέ. .

Νο νοιιε άοιιΕπ:ει:ησ τω: Μ: 4ιιειιιτ.

1ο νοιιε :οιιιὶτέ Βίοι εοπνωο.ιω

Μακ , εΠΠ Ιοτε π·ιοπΓουτ 5 ε 1.878 8 τ ΕΕ

Α Ροκ κ.ιοπε , σὺ είΕ·ν.οΠι·ε άσο.

Ε: α: ίαὶΓοτιε δ: του: ό( Βτἰ:ί

Ασκ οοωμιἱιπ8ποτιε ίσα Μαι 8ι·Ιοί. °

Μεἱε που Ροιπωπ πιο παογ.ικ: οιιΙι

Νο νοιι!οιιε με Μάο ογίει:Ικ,

οπο 112 Βιε:οσπετοτήοιιτ Γοτνἱί:, - ·
Α Με ροπή: ὲν[ᾶἱ”τ ὶΕἔΙἰίο , τ · . ι -`

Ε: ε.ιι:Ροι·ο 5ώτιτ,8ωιιικ·Ο:ιτάΞπιππτ `

Μεἰε φα: Μιαιι:. ίοὶοι ώρα: ,



@ΕΕ ΟΠΕΚΚΕΠ ΙΤΙΤΑΙ.ΙΕ. εμ

'Η Πιτ Ιιιασ ντεν τιιιετιτ ὰ τομ." -

Ειιτατιτ τταίτοιιε ατι Ιε Με”.

@Με ίιταστ Η ιισα εαοιιτΠειιαα ,

Πτι αοτιιΡτοισιε, ιιιια ίιεσαα,

Εσ'Ιε ίοτσια οσα νοιιε Πιτέ ,

ΤτσΡ Ιιιαιι Ιε νοιιε ταΙετατέ.

@τετ ΠΙαιιΙιι τταίτοιιε Ιιιασ ίεν Ιαε σοσιε ,

δι ίεε-ια Ιιιασ τοιιε Ιαε Πιτσοσιε.

ΙΙε Πιταστ ττονε τιιιι ε'οιιΙιεαταστ

Α ισσσίοιιτ δ ε τ. ν ε ετ τι α ,τά εααοτΠατατιι

Πα Ια Ρονατ Ιαν ά ίαε €ατιε

ΠαΠασε τισ Ιαιιτ , ΠαΠασε τισ τατσΡε:

Οαίτ ὰίενοιτίετιε Ετιατι τεΙιεττα

Ροιιτ τισ αΙιαίαιισ αισοτιεστα δ: τιιιεττα.

Τταίτοιιε Πιιαεε δ; Εστω Πστισε,

Α· τοιιε Πιτ Ιιοτι ὰ Ιε Ρετίιτιε. '

(ζαε ττονε σοιτισιατι νιιαι.Ι Παιιιε ΒοιιαΙια,

Πα (ΞετΠισεΙ, δ: Ηιιοιιτε σε τε Ποτε τ.

δαε ω” ίιιταστά Ιιοσε ό: σαι:

ΑναατιιιαεαιιΙιτ Πιτ διιιτ..... _

@τι ααΙ εαοττ τοιιε Πε ιιιταταστ)_. ~

Ετ. Ιαιιτ ίαειιιιΠε σιιΙι8αταστ,

Ετ τιιια τοιιιοτιτ ο Ιιαιι·δτ ασ Ι'αίιτα

Οσ Ισττατσιτ ΜσσΠαιιτ δει. ν ιι 8τ σε :ι

Πε Ιοεατσιστ τταΠοιιΠ: ια ταιιιΡε

]ιιτιιι€5 ὰ τεστ σι.ι"ΙΙ Πιταστ αοστασε.τ

Πα τοστ αα αμα .Πε Ρτοσιατοιστ,

Μοιιίιαιιτ·δ ε τ. ν ε ει τι Ε τταε Βιασ ὰ Ροιστ) . .

Ετ ίεΒασιαστ σε Πα Ιαε ττιαττα _ .

Εσ σιιΙιττεαιοσ Ρετ Ιαιτα. ·

δα σ'αιιίταίιέ Ρετ-ααΙΙιιν Ρσιιιτ,.

Ωαττεισαισαστ Π ιι°αιιΠ Π: ιοιστ,.

Α τααοντατ νταιιΙΡσιατσαστι

Ηοσοστατι-οτ σε Ριτατι- ίε ασια»
Α Πιιι ίαίοιτ ττιιιΙτΙειασ Ιιαίοιτιιτ : ο

ΜαιιΙε Ια ίατνοιστ Εισε σιιΙ τΙαίΠεισε,

ΟΠΑΝΤ τσιπ τα ίαα· Πιτ εαοτΠα:

- Εσττ'αιιΙιτ· τταίτοιιε , α· Βιοιιι Με; ε

Α . τοιιε Ιαιιτιι.Ιτιίτ τιιιοτιίιαιιι: δε:αν #26 ΤΗ ο

τ Τ; κ ε:



Ἡιετοικε

'Ποιο Μαι τά τσττιΡε φπιιιιωτ ιιοίττο Ι:Μτή,

(Σκοτ νοιιε ΡΙεἱτ:ι , ιιοιιεο.ΙΙΙοτιε ρτατιάτα: -

Επι εεττ ρεγε η· ιι'ανοιιε ςιΒατετιέττ:.

.ε δε: ιιοτι ό'ο.Ιοτ υοιιτΠε ενειιτ

Νοε ετιτιττιιὶε τοπ ειιεττοἱειιτ.

Πε εΠότι:ιιτ τσαε, τ:'οΙτ Βου:: ενἰεε

Μτ:Ξε-όο τ:6 «μια τιοιιε ε τετιιιἱε

Μοτιίἱ‹:ιιτ Τ τι ι τι ότι ε ἰιιεοιιτἰτιετιτ ,

@ται όιτοε-νοιιεἔ κ ιιι'γ εΒΓατιτ,

υιτωι τατιτοιιΓτ αι Ματια Έτη· ,

οτιίτοξτ ἀεὶ:: Βιιτο-Ροιιτ -ντογ

Α Δει>ετι.ιε Μ: Βάι Μητσιά

Αρ:ττειιιτιιτ Πτι· 6τίοι !ιοιιίτ

Με άανο.ιιτ Ρουτ=ίο ιοΒοτ:

Π τι'ἰ τικ ραετΙο ιόεττοιιἱετ.

Ι..ο ΟαττΠτιαΙ Π καίτη εΡτέε ,

Μοιι6ειιτ Τ' κι τι τ: τι ε τεειτοιιιτ ὲ Μ”

(ζώ 511 νοιιιτ-τοιιτοε .Με μπε

Πο Ε0ιιτ.τοκε , τιιιί οιΙοιτ ε.Ιτόοτιε,

Ροιιτ ττοΓτοιιίτ Ι'οιιίτ ιινἰτεἰΙΙοτ,

Ετ Ροστ Ια μια· τττΓτοιιίτ Βαίτττ.

Πε Γιτειιτ Βἰςιι ο; τΙιι'ἱΙε ὸτνοἱιιτ ,

Επι τσιπ Ιτ τοπ, ιτἱοιιιτι'είΡειιιιιοἰιιτ,

· θα Πε ρτιιιϊωτ πιστα Δε τιιειιι.·

ΙετΙΙιιγ τω: , Η έιιιττττω.ιιι ,

ΜοιιΙἰοιιι· 5 ε τ. ν ε ε: Με «Η Μ! το ειιτ:τ
Ηοτε άιι Ιοεοἱε ττείτοιιτο κατ. σ

Ετ Π .ω Μαι επι επαωεμ,

Ν'ειἰτι ια Ρειοιιτ, νοιιε πιατα τω!.

Μαι 8ιιττ ττείτοιιίτ .ῇο 1ο ειδε

Βονιιιιτ ττείτοιιε ·νοε ετιιιοτιιἰε.

Σε: 8τιετ τοτ τω! ,Ειπε άοιιΒτατιτ:τε: ·

Πε είτοἰιιτ Μαι τιιιετττ-νιιιτ Ισ.ιιετε.

Βάια ιιιιγτ Η Ια μι!) ε

@ματ 8ι·πιτ και· τω, ύ τετοιιτιιι

Μοτιίἱοιιτ 5 ετ.ν ε ετ Με ὰ ίοιι ιΙοεο-Ξε

Ευ Μ! σ.ττογ , κ νοιιε Με.

Π γ :ινοἱτ Μ! οτότ:τιαιια:5

ί:Βτίτιιτι ά'οιιττ'αιι1: ττιιοἰτ ία. Εικο



ΦΙΞ 5 ΟΠ ΕΠ: ΚΕ8 Π' ΙΤΆ Ι. ΙΈ.
δ”

Ι Β::8:ιαια:: δ: ειναι:

ΙΙΙ: :°αα νααοΙα: ρου: :αροιιΙΤαι·.

ΙΙ Ια: ίειἱίοἱ: Με:: :α8ιιιι::Ια:: -

Τεια:οΙΙ: και: Δ:: -:αοα.(οιιτ 8 ε ι. να:: ιιι:

5αΙΒαοιι:ε, :ααα μια: νοοε·ι·αριιιΙΙ:α,

Ε: νουε ο εαΙΙι· , ό: ναι: :Ιο:αι:::

δα να:: ::αΙΙΙοιι: νἰαιι: ὰ ΡΙ:ιΙΙΙι·.

(χω: μα: αα::αΙιιι μ -νιιαΙΙ Δε:

1α:οα:ιααα: αΓαει:ιαοιιαΙια:

Πανω: Ιαιιτ ασια, :Ιανεια: Ιαιιτ -Ροι·:α,°

_1α ναιιΙι: Μαι ·νονι··:οα:α ααα: ίοι·αα.

ΙΙ :Ια ΒΙααν:ονα,έια ναι: ω.,

Οια:: ααΙΙαν ιο:ι: ειναι: ιαΙ:ΙΙ

ΙΙ αοπιαιααςι ααΙΙα αία.ιααοιιαΙ·ια.

ἰ.αε ΑΙαιαο.α: οι·αα: 8::ια: Γοιι:Ιια,

·@ιἰ :α αΙ:οΙα: :ΙαΙιο:ε 1ΣιΙΙΙΙι·,

Πα αοταΒα::ι·α ιια ί::αιι: ΒιιΙΙΙ:.

Ήοιιέ::α αιαΙΙ:α ιαοι:Ηαιιτ δ Ε 1. ν Ε ΒΤ”,

'Ιἴοιι: Ια: ναιΙΤαι α:Ιοαα :οιιε να::

Π'Α: ι>ι α:: , ία:νειια, δ: α:αΙ:ιατε:,·

Α:Ι›:ιΙαΙΙ:Ια:ε , δ: ί”οιι:Ιοιατε ,

Έ: εινα: :οιίοα ειιι:ι:α:νΙΙο.Ιαε,

@ιι :ααοαι: :οιιε αα:ι·α Ια: ακα::

ενΓα:::ια: ε

Ε: οποια: :ιιιΊΙε ία:οΙα: :ι:ιαα:, Ρ
ε: νειΙΙΙ:ιααιαιι: ιααΙΙιιγ Ιουτ, Ι,

0:16 πια: -Β:α:οαε ία:οία: :ΙοΙοιι:. . .

“Γοιι.: Ια :ααοἱα: Για· Ιαιιτ: Εο:ιΙϊαι,

Έ: α:: Ιαιιτ: $οΙΙ:οιι:ε Ιιιαα ΡαΙΙΙΤαι:

Ε: Η :ινοἰα: ιιι:: ειπα: τοπ,

(ἔιἰ Ια: ·:Ια:Ἑαα:ΙοΙ: :οιι: :ο τοιιτ.

Ι. ΙΙ ΕαίοΙα: ειπα: ΗιιαΙιαι·ια,

διιε Ια: Β:α:οαε , «μι ειπα: :ανια

Ανοι:·' :ατα-Ια :Ια Ια: 8:αναι·,

Α:Ιοαα ::ια:οιιΙ: Π·να: :ιιαα:Ιαι:

Μοαίιαιι: $Ε1.νΕ8Τ1:Ε Ια: Ρααασα:; Ι

@Με νααιΙΤαα: ::οαιιαα Ινοι·ιε ω ι

ΑΡα::αιααιι: 8: Βα::αιααιι: ο

Ρουτ :ΙΙΒ.ΙΙΙΙι· νααΙΙα μια.

Τοιι:α: πιο: μα: μα:: Ιον: ιιιααοΙα::

ε?



ιτε · · Η Ι Γι· Τ ΟΤΕ.Ε
σ Πε νετισἰιιτ τσιιε, 5ε νου; ετεο.ιιτν- ι μ.

Ιιιεστιτιιιειιτ νειΙΤει ειιττει· Π ν: ·

Μστιίιευ.τ 5 ε τ ν ιτε: τι ε τσιιτ-ρτΕτιιετ

ΕτΠειιτε τσιιΙΤει, Ιαν δ: Γεε 8ειιεε

Ετ τσιπ ετττειιι Ματ ώ: ττσιε τεστ

ΜΜΜ ΠεεΙΑΙεττιειιιε πεε Εξω-εφη: · _

(Μ(ΜΙΙα Μι Ιιιτειιτισιιιτ Ρσιι_τ:δε μενει .σ τ

«πιστεύει Ετ·τισιι ρσιιττειιιτττεε εΙιειιόετιιειιτ;

Εεε ιιΙΓειιΙΙσιτ, δε Βιιιιόετιιετιτ:

Η τιε -Ϊε_ Μεμπω ειι Πιέ1ι1ειιιεε ὲι τ:ιιιτσι1ε 1ε_-σειΤι,ιε - Δ τ 'Ε Ε

Πε τσιιε ειιττίετιικ·ιΙ ειίέτειιιιΒιι6_ες .,

ΡιιιίτιιιΊΙ Με ετιεσιιιιιιετιειό; ε

Πείε:ιτιιισιιεΙιε Πιτ ίσττ δε όιιτε :.

Α τσιιε τΠίσιτ ,ειιτιιιτε, ετιτιιιτε ,_

Ειι των ετσιιε _νεΜισιιστιττ τ. -

θα ;ιε -ιτισιτττε; ΟΠ4 εεΙτυν ωστε·

Ησε 8ετιε . είτσιιιτ 6 ·εισιιτίει

Πτι τιιιεΙ τ.ιιι'ανσιτιτ , Μάτι Ιεε .τσΙΐεπ

Είτσιτιτ Μιτιιε , δε ρσιιτ Βσιτόιε:. .

ο

Μεἰε στείτετιιετιτ τσιιε·εωραΙιε τ τ.° Π

Ωετττιἰτιεττιετιτ Πε ειττεΙ·ιετετιτ ,_ τ

Ετιιιι ΓσιιΙιρεε ιιτ τεειι!ετειιτ..

Ρστιτ-_ νιτιτοιι λ ιιε- τσιπ ίεετε,

Νε ρσιιτ- Μεττε ,_τιε·Ρσιιτ Εκτοτε»

ν'σιιε 1εε ντ.ιΙΤεπ ει·ιττετ Ξι Έστω .

Ετι-Ιειιτ Ραιτε λ εεΙΙε Φώτα.. ·.; 1 -

@τεστ ρτεΙζε ενσἱτιτ Ιεε Ρειιτισιιἱετε τ. τ

Ρσιιτ~-ετιττετ.ειιε_ τοστ Με ρτιιιιιετετ· τ

Εεε εσπιρειιι€ιιστιε ττείτσιιε ρσι.ιτ «Με

ει Ηι·ειιτ :Μαι τσιιε Ιειιτ ·τὶενσιτ ,

(Δι-ειπε εε -νττετιτΙεε ειιιιειιιιιει(Δ1Ήέ νττΙΟιτ1Ε ΕΟτ1ττ.°[];ι·ς @βρε(ἶΙιεειιιι-Π Ρι·ιιιτ ὰ ε'ει·ιίστιιτ-: Π

Νοε @με @τα μια €τατιταιεττ

ει Ιεε Γτινσιιιτ είττσιτετιιετιτ·,

Εεε ιιιιε ρτειισἱιιτ·ειρεττειιιειιτ.· · _ τ.. · -

Εεε ιιιιΙτι·εε :σιτε Ε011ΕΟτητει·ΕτΠβ,ι ..

$ειισιι @στα ιιιιιι· ~0~!!~:.-°[29 .τ



τι ε ε οι: ειι_ιιτιε- οι τυι.1:. 3,,
ΕΙισιτιτ αυτ:: σο:ΙουετΙου: Ροτ:ο , ι “ Δ ·

Οι: ιι ιυτΙα τυαιτιτο 8ουεἶιιιοττο: -

5Ι.α Ιι€υο Ια τιιτΙοιΡοιιιο ,

Ουο ττιοε υ'ανσιτ νου οστυΡαιυΒυιο ,
·(2υι τι: ο Ρτέε Ιοε ουσ ναιτιουε; ο

ιΙε τυι:ου: τι ο το:: Ρο:ίοιιε ,

@το τουε ουτ::ουΙιτ,Ηουε:οε, Ί'Ιισσοι:1υοε

.Ανώυτ .στατιτ τυαΙ οτι των Ιου: τοιΙ:οε.

Πο :ο ανοιυ: Ιοε-ουο:ετ:οΡ συτε:

ιΙε ε'οιτουσιτι: σοσουε Ιου: τουτε.

Οξυ:: υ'οίσιυτ ΡΙυε στι:: σοιιοτιι

Εσυ: Ια Ραουτ 6τιΙοε σουΙσιιτε,

@Με ανοιυτ σ:: οοΙΙυν του η

Ασου:: :ατιτουΙ':'ιιίτ ίου :οτταιτ

τιθεται: 5ετ-ν·εε-ι·ιτ-ιε Ριου ίαΒουιουτ,

Ε: τ'αυουιΡΙατου:ο·Γα Βου:: _ τ

Ετιιιο·ιοτο νιιιτ , ιιο νουε .σι Ριου ,_

ΙΙ ε'ου νΙΙιτ Γιιυε Ροι·στο του. 'Μοιε του: α·ναιιτ ΠΕΙ: Ρου:οτ Ε· Όι(

Ι.ο ίου Ρα: του: Γαυε ·τιου σουτο:. Ι

Αιυιιιι συοε του οοΙΙο υονοΙΙο , ›

δι Ιου: ανιυτ ιι λε τιιτ.·τ.ο.“ ·_ τ ° °

τι:ΝοεαιωΝ-τωο α:: Ριου σου::
Νοε εουε θειου: τουε ου οΙιουιιτι, · Ι ι

Ρουτ οιιοναυοΙιοτ οοΙΙο ναιΙοο , '

Τ:οΡτουιτΙο Ρανε στ· Ια ::στιτ:έο. · Ρ

ει οταιυοιιου:::σΡ τυουξίιοιι: 'δ τι-νοε·τιι::

Βιοι·ι μου Ριτττόυτι::αΙα ::Ροιιτο,:" Ε τ

Ετ το ΙσΒα ιοοΙΙιτν ισυτ .Ι ·° · Ι ' ·'

Ι)οναυτ Μ:: ιο:: , στο τουτουτου: - ι

Βο του Ισ,ιτοιε οΙτσιτι: του,

ιΙε οιιοιυτ τουε σο: ουυουιιε. ' -

Μ:: σου Ρσυττατιτ αἰΙο2νιταιΙΙο^ ' ¦

ΕυΓτυοε σοι ιου: στο ιιιιΙΙο σιτο: .Ι ' ι

Ευε , συ Ιοεοιε , ε: οτιτουτ° :τουτο :στο

Βου μι:: ο ιιιτιιιουιιουτ δ :τον ι€5:τιιΕ,

Ι.ο:τιιοΙ ο στι: ιοοΙΙυνίοι: ι " · ' Β

Αυ ()ατσιτιαΙ·του:·ισυ ν:ιιιισιτι ι τ' ι ` Ε ι

Ετ ο :του αιτι:·οιιοναΙιοτε, ° Δ ι'_ Ι· · ι

ττ



Με - ΗΨ$Τ ΘΓΙζΕ

Η εΙιετ-

:Με Ιε

(Μπιτ.

@ή ΙΪ εΙΙσιιιτ , στα” εΓειιιετε:ι

Επι ιΙειιτ τΙΙΓΔιιτ τιιτΙΙιεΓΙ:σιτ Με,

@ε εΙιεΓειιτι τΙιτε'σρΞτιΙσιι, _ τ _

Ετ ΓστιισειιΓέ,ά Γσιι.ενίε _

Βιι τετ ιιιι'ανσἱτιτ τσιι.ε ειιττειιτἱε.3

(ζΙιεΓειιιι :Γι τΙΙΓττττισιιΓἱειιτ δ Ε Ι._ι7 Ε 5°1°ΚΕι.ε

(Ζεττειιιειιιετιτ τιιεε τΙ.εεεΓτνεΓ το”

Πε ιιιιΙ τΙε ιισιιε νοιιε σε θα".

Ε'σρΙιιιστιι, σε πι: Ι'σττει.·

δενει Ρσιιττιιισιτ. εΙιεΓειττι ε'ετετιιτ

Δ νσιιΙΙτε Με 8στινετιιειιιετιτ,_

Ετ ὰ νσίττε :Με άε.τσιιτ .επ-τοστ
ν'σιιε Γεινει Βιετι στα ΙετιιιεΙ 60ΠΕ; Ι

σε Γετεγ Γε τΙσιτ·ετιττερτειιτΙτε ι

Ν'ειι. .Ρτι.τΙοτιε μια” σε” τοιιτΙ'ειιΕστετιτΙτα

Σεπ Ρετ νοιιε, ι›ιω_ιε Γο.νσιιε.:.

Μειε τΙε .Ι)ιειι ΡΙιιΙΙ τουε ιισε

Ετ τουε ιισε Βετο , ΓιιτιετΙεΓειΙΙιτι ι

διετστιτ ρτέε.ιισιιε νιντε.σωτιισιιτίτι η χ ; ς

ΑΙ)ΟΝΟ Ιειιτ Με ειι Ια με” : ι

ΡιιιΓειι'ΙΙνσιιε ρΙεΓττιιτϊΙΓσΙτ 8ΙΜΠΕ.,; Ι ._

ω·

Μι νσιιΙειιτέ Γι.εΓτιΙ'ειΙετ: ν ε . _

Οτι Ιε. Οσιιτε εττε,..τισιιιε Ιε 8τενετ.ε ι

Ρσιιτ τε νσιιε με; ττεε Εδω ιιιο.τίιι ι

@τε τισιιε ο.ΙΙΙστιε Ιε·τΙ.το.ΙτεΙιετιιιτι,

Βενειιιτ Ιε.Γοττ,ι .σιι;ΙΜετιι,ι . .

ΟΙιετιιτι τΙ'ετιττ'ειιιι .ΓΙΙ'σττσχει. ε

_]ε νσιιεήιιτε.ειι ΙισιιιιεΓογ, . 3 :Η _:

@ε ΙετιτΙει·τιιιΙιι··ετι ΙιεΙειτ.τοχε χ π

ΙΙ Γε Ρε.ττΙτ. «Μ. Γσιι Ιοεεἰε, . '

Βοιιτ αΙετινετε Γεε ειιιιειιιιε.- ι

δενει εσιιιιιιστιτ.τΙέε Ιε. ιιιιιτΙιιι · - ι

ΙΙ τιιιτ Γεε εετιε ισιιτ.Ιε εΙιετιιιτι·ι

Ειι Βειτ:ιΙΙΙε Μαι· σττΙειιέε.

ΙΙ..σιιΙάοΙτ Ισιειι-τιιιε Ιιιισιιτιιόε.1. . ι τ

Η ιΙετιίτ :ινσιεΙεε ΑΙειιιιιτιει

- Α· τστιιΒιιττε ειι·ιιιΙΙεε εΙιιιι·ιιστε.
Η ιιτιιινσιιΒΙΙ.ρσΙστ Ιε.ΓιιιΙΙιτε._ .Ι .

Εσιιτ τειιΙτι-ΙΙ..Ιεε τετιιιετιτ

ριετιπστιε Β

1ιιτιιιεε
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1ιιτιιιεε τΙειτατιτ ἰεεΙΙιιγ Γοττ , Π

Οἰι Ιε Ποιιτε εττ ο Γοτι εΙΤοι·τ :

Νε ιιιε Γοιινιειιτ :στη Ι'ειι Ιε ιιοτιιιιιε

Μειε εεττ Με” ρτέε τΙε Ια Βετοιιιιε. '

Ι.α Γε ΡΙατιτα Ιιιετι ρτέε_τΙε Π..

Ιεε (:οτιτε Για !οιειι εΓΙια!ι!,

@ιιατιτ ΙΙ Ιε νι:: αΙτιΙΙιι ΡτεΓειιτ.

Ειι !ιαταΙΙΙε Ιιιγ δ: Γα 8ειιτ.

(Φατ, ντογειιιειιτ Ραε ιιε ειιΙτΙοΙτ

(δε Ι'ειι Ιε Γεειιτ ι!ιιεε ετιτ!τοΙτ

Μεἰε τιοιι Ροιιτταιιτ α τουε Γεε μπει ι -

ΠετΙετιε εε Γοττ Ιειιτ Π!! εΙεΙ'Γετιε,

@ιτε ιιιι!ιιε ΓιιΙΙ: ια ε Ιιατ‹ΙΙ

Πε τεΓιτιοιετιετ τεΡοττ ε!ε ΙΙ :

(1ιιατ Γοτι νοιι!οἰτ ετι ι·ιιιΙΙε ΓαιΙΙε

δ! ιι'εΓτοἰτ με τΙ'ανοΙτ ΙιαταΙΙΙε. Σ

ΜεΙε ιιοιιιιοιιττατιτ τιιοτιΠειιτ δ ε ενε ε τι. 2

Π: τετιιιεττοιτ τοιι!οιιτε α εί!τε,.

@Η νεο!!! Ιιοτε Ροοτ !ε εοττι!ιαττε:

0ιιατ ετι εε! ΙΙειι νοιι!οΙτ τΙεοαττε

!εεΙΙιιγ Ιοιιτ τουε Ιε !ιοτιτΙτοιτ,
έξιε ΙΙΕ8ΙΙΓε ο Ραγε Με

Ετ Η τιιατιτΙα«ετι ΡΙιιε ατι-αυτ,

@τα Ιιιγ Γετοιτ !ιοιιτε ττιιιΙτετατιτ ε

δ'ΙΙ ιτε Γα!ΙΙοιττ!εΙιοτε ατι ε!ιατιιτιε

Ι..ιιγ δε ττείτοιιε Γεε Α!ειιιαιιε.

Ωω εΓτο!ιιτ Ια ιιιιιΙτ ττεε εταιιτ εοιιτε

Πε ΒειιτΙατιτιεεο εεΙΙιιγ (ἶοτιτε.ι

θ'εΙ!οιτ Ιε τΙιτ ‹Ιε τοιιτεε ττειιε

@εΙΙε ε!τοιιιτ ΡΙιιε τΙε Ιιιιιτ εετιει

ΜοιιΙΙειιτ δτι.ντε=τιττ Ραε τπιιτ ιι'ανάτ
Πε εετιε ο Ιιιγ ι!τιεε ετιάτοιτ: Δ

Μειε ιιοιι Ροιιτταιιτ τοιιτ αΙΙειιτέ

ΕΙτοἱτ ΙΙΙα Ροοτ νετιτό

Α εοτιι!ιαττε ετι τοιιτε 8ιιἱΓε

Ετι Μ), ιι'ανοιτ Ροιιιτ εοιιατόιΓε.

ΙεεΙΙιιγ Ιοιιτ !ιΞετι Ιε ιιιοτιττα

Αεκ ειιιιειτιἰε , οιι! εΓτοιιιτ Ια;

@με τΙεναιιτ ειιΙιτ ατι τΙετιιἰ ιοιιτ ,

ν τι
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ΙΙ (τ: τἱιιτ Η τοιιτ λ Μουτ. τ . .

Ετ Μαι ατιὶτΙοἰτ τοιιΙοιιτ ναΙι·

ΙααΙ (Μπα ‹ΙαΙιοτε (ειΙΙΙΙτ.

Αυ τΙΙιττακιΙατ τ:1ιι:ιτιτ ΙΙ νΙτ Μαι”

()υ.α Ια (:οτιτα Ροιιτ ιιιιΙ :Μι

δί :ια νοιιΙοὶτ νατιἱτ αοιιιΙκιτταε

ΙΙ τΙΙΙΙ, ται·ιτοιιΙΙ Ια νοἰε τιι'αίΙστιττα, τ

ΡΙιιε Ρτέε τΙα αιιΙστ (ω: στοα αοτΙἱατ

Α .ααΙ (ἶοτιταΙα νιιαΙΙ ιιι5τιάατ

Με νοιιΙατιτἔ , ό: ΙΙ @Με

ια αοττιΙιτιττα (ασε ατι (ΜΙΒ:

Μοιι αοι·Ρε τοιιτ ίοιιΙ αοιτττα Ια ΙΙαιι.

Ε: ε'ΙΙ ταίροιιτ Ια ιι'ατι νιιαΙΙ :Ιαατ ι

Ηττα _:τιιΙττα οιιΙΙΙτα Ια ΙΙ Με

Νοιτιατα ὰ ιιοιιιΙιτα Ια αοιιιΒαττέ:

δα ΙΙ ναυ.ΙΙ: ααιιτ αοτιττα ααιιτι

(ΣΙ'·Ιτ ΡΙιιε τΙα Βατιτ οτι ττιειΙτιε αΙα εαιιτ:·

Οτι Ροιιτ ατι ρτΙε τΙ'τιτεατιτ τιοιιιι1ια ,

δΙ τα ΙΙ ναιιίτ Ια Ια Ηττα.

Τταετοιιτ Ικα ΙΙ ΠΠ Γςει·νοΙτ,

Μαἰε ταΙ-Ροτιία τιιιΙΙα ρομτ ανοΙτ, τ

ΑνοΙτ :ια Ροτ ‹Ια ααΙιιγ (Μπα:

Ι.αε ΑΙΙατιι:ιτιε αοτιτοΙιιτ Ια Ιιοιιτα ,

ΤοιιΙοιιτ ατι ιιιαιιΙε τιιι'ΙΙε ρονοἰιιτ,

Ετ :Ι τοιιε ποε 8ατιε Πε ααΙοΙιιτ,

Ειι Ιαιιτ τΙΙΓτιιιτ,Ια νοιιε ει!Η,

(δια Ια (.ἶοιιτα° ιι'αΓτ Ρειε ΜΥ.

@κιτ ε'ΙΙ γ ίιιΙΙ [ειπε τειιιτ ΡειτΙατ,

νοιιε αοτιιΙιτιτἰΓτ Βιιιε :Ιατιιοτατ.

Δ αυΑΝΤ τοιιτ αα νΙτ ΜοιιΙΙαι1τ δ Ε!. ΥΕ $Τ ΒΕ,

Α πω» Βατιε αΙΙΙΙ ειΙοιιε ταραΙΙτα , α

Ετ ιιαιιε Ι08ατ ατι (τι νειΙέα: Ι -

Ταιιτοιιτ Ηττα ίατιε τΙατιιοιιτέα Ι

Βοτιτατ Ια Και τοιιτ αι·ινΙτοτι τ

Ετ ΡτιΙε εφτά. Μαιο. Ιαιι ναττοτι:

@μια Ιαε νἰΙτιἰτιε τΙα ααΙΙα νΙΙΙα

Τοιιε ρΙ:τίτιε Γατοτιτ τΙα τειςα, τΙ'Ιτα ,

Ετ Πάίτοι·ιτ [σε ααΙΙιιγ βοκτα,

Ετ ἐι τοιιε Γαε εατιε ίατοτιτ επτα: Ιιοιττατ .
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Ι)σιιτοττσγ τεττττσιτίτ ΙΙ Εττ.ττΙτοτττ Ιτστε,_

@στα Ρετσιττ ποστ τΙ'σίΙ:τσ τσιτε ωστε.

Ετ τΙσίΡσετσι εΙ'ΙσσιτΙότ ντΙεΙιτε

Α σσΙ σσιτρ Ι-ὰ σττττσ οσε τττ:τίττετ

Ηιιστττττττ, στΙεττττ, Η ττσιτε νστττΙτστττ ,τ

Ρετ σε: ροττττ Ιὰ ΙΙ τοτττΜτττοτττ.

Π.. ΜΗ Μσττ ντττγ ττττ'ΙΙε ττσιτε ΕτιτότοΙιτε:1

ΜσΙε σστττΜτττσ Πε στ: νσιιΙσἰτττ.

@σετ Πε σιτΜοΙτττ ττοε 8σττε ττσιτνστ

Ειτ τΙσίετττσ7, Ροιιτ στα: Ρ:τΠστ

π Ι.σιττ σσττνσττοὶτ απο τἰνἰστσ :

Μσἰε ὰ σσΙΙσ με ετνσἰτ άττττΙστο.τ

Βἰσττ σττΙσττέ τττοττίστττ 8 τ; τ. ν ε ετ Με

ΑτοὰΙσίττἰστε Ροιιτ ΙΙιτσε: σίττσ.

Α σσΙΙσ (το οτί ὰ γσσΙ Ρ:ιε

Εστότσ Ετ μου: ΙΙ ιτε Ρσιτίτ με

@σποτ ΙΙ Ισε νΙτ ετούτο πιο”

ο Νοττε Ιτεττσε.τττ τοστ ὰ ίτσττττττ

5σ Ρτωτ τετττσιτίτ σττ τΙσίοΙτ τΙ°σιιΙκ ε

Τοιιτττσι, Τσιττττσ.ι, τΙΙΙΙ:-ΙΙ, Μ: σιτΙττ.

Ετ 8ιτατεΙσι Μσττ σσιτττττστττ τ1τι'ΙΙ ίοἰτ,

@ΜΙ Γοἰτττ τσττιτε Μσττ ὰ ιΙε:ΙΙτοΙτ.

Ι.στε Ι'σττ τσιττττει , Βινσι-εοττττττστττ

Νοε εσττε ετΙοττττ σοττττττσ Ισ νεοι:

Εττεσττττσ τσιτε :σε ΑΙστττπιτε,

Ετ Βστσιττστττ, Ισ νοιτε ετσετττε.

@τεττττ εσ νΙτστττ :με ττ'σττ με Μαιος

Ι.σε ΑΙσιττετττε Η τΙτότστττ, τσιττττσ:

Τοτττττοττε τεττττοιιίτ, δ: Η ίιιἰσττε τ

νσογ νσττἰτ τοιτε Ισε Βτστσττετ

Πε ότίοΙτττ "στα Ισε Ρσττττοττἱστε

@τεστ σιτ'ΙΙε ρονσἱτττ τοι1ε Ισε οτἰτττστε›,.

Εεε σοιττοττΙττττττοττε ττσίτοιτίτ :τοτέε

Εεε σΙτετεστστττ Η τοπ τΙσ ρτέε ,

@Με Ισε θτστττ ττσΓτσιτε οσιττστ

Ειτ Ισιττ νΙΙΙσ Ροιιτ ατο: σιττστ.

Ετ τ1τι:ττττ σε: ντΓτ τττοττίτσιττ 5 Ε τ.νΕ8Τ ΒΕ,

ΑΙσττε , ετΙσττε , στά-ΙΙ, τσρσΠτσ

Ειτε @Μουτ Μ Μσττ τισιιε νστττἰτσἰτττ

· να ο
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Τοιήοιιτ τσιιἰτ σ): Ρατ τσ Ροιιιτ.

Η) /ΐπίτ Α: »πιάστε ά: :ψ 1τυπω.:) μια ?τα :τι :Μη

:τωΡ.τ 2τώΙΜπι έ: «Με ί: Ραμ: Οτε·έσέτε , άρια Α: :πακέτα κά:

Μιὰ: Η:: Ρα τ· αεπτεκτ Ψ'ΙΙ ε ἰ:Ρι::! [ιι# σφι; Λικ: Μ. (ΣΕΠ.

ΣΧΧΙ/ΙΠ. !: Ρτεωίετ ραπ έ: Νοευ:τκύττα 13: ἰηκε/ἰ:

:τωτίωτ ἰαἰἰτ :ύ:·υα|ἰετ πιο» του· (Μ||/ωωπ έ: ία Ηττα· ,

φ:: :Ιβ ρωτάει:: 1τυπωπ ) στοά πετάτε:: έ: Μ7ικί

:'ωῇ‹ἰ:. [)Ισιι Ια νἰστ8σ Ματισ δα.

Ηοε νστίιιε Ρταττστ ΙιατΙιατἰσττι τιΙΙιΙΙ τιοτατιι τΙΙ8τιιιιτι εστιά

ιιστιτσε,°τισ ίοττσ Ραειιιαε ιιιιιτΙΙΙ Γστττιοτισ οτιστατσιιιιιε, Ρω

τστιιιἰττστιτΙοε σΙΤσ σσιιΓιιιιιιιιε. ΙΙΙοε τιιιτιιταχατ Ραιισοε, τιιιἱ

μα: τ:στστΙε αΙιτιιιιτΙ τΙοσστσ νΙτΙστιτιιτ, ΓιιΜΙσΙιτιιιε

ΑΠΧ (]ατόιιιαιιιτ Πιτ ίαιτ 8τατιτ νΙΙαἰιιΙσ,

Ετ στι ΡστἱΙ τΙ'σιιΙιτ τοιιε Ρστότσ Ια νΙτ,

Ρατ ΡΙτιίοι:ιτε Ιοἰε ού Πε ε'σίτοΙτιτ τιιἱτ

Ειι εοτισΙανσ , ό: τισ ΡσιιίοΙτιτ ιιιἰσ

Β°στιΙκ τΙσΡαττἱτ :Ισ σσΙΙσ σοιιιΡαἰἔιιἰσ

δσ τστιοἱτ Μσιι σΙισσιιτι ι -Γοιι ανιε.

Ι.οτε 8ταιιτ τοιιτΒσ ‹Ισ ΙΙοττιαΙειε ότι Ραϊε

νιιιάτσιιτ Ι σιιΙιτ :τι Ιιτσαιιτ ἐι Ιιαιιτε στἰε ,

Νοιιε Ισ νοιτΙοιιε Ποττιαιτιε οτι ὸ'ΙταΙΙσ ,

ΡιιἰΓοιισ ίοτσσ α σσίτ τα Η Ιιατἰε ι

Ιτσ, δε οτΒιισΙΙ, ίαιιιτίστσ , δε σιινισ, ·

Οτι Ριιστ ΜτΙ: σσίτ σιιντσ τΙ°σιιτισιιιΙε

Ριιἰίτιιισ Ποιτιαἰιιε Ρ:ιτ Ισιιτ οιιττσσιιἱτἱσιισσ

νοιιΙιιτστιτ ανοιτ Ραμ: Ρετ νἱοΙστισσ, -

Ετ ΙΙ τι'σίΙ: ίαιτ Ρατ νταγσ σΙσέΗοτι:

Αιικι νοιιότοἰτ Ια τσΒιοτι :Ισ Ετατισσ

Ετ Ισε αιιττσε Ραἰε Ρατ Ια ίσιτιΒΙατισσ

Ανοἱτ ΡαΡσ τΙισσιιιισ τσἔἱοτι:

Αἰτιίἱιι τι”αιιτοἱτιτ Ραε σΙσάΠοτι

ΕσιιΙιτ τιιιἰ Ια τιοΙνστιτ ται-τσ Ρατ ταἰίοτι :

ΑἱιιΠτι Ιστοιτ τιὁττσ τη δε τιόττσ στσαιισσ

Ετ (:τσΙτιστιτέ ίστοΙτ στι 8τατιτ ΒαΙαιισσ

Α τοιιιοιιτε ιιισε στι 8τατιτ :Ισνἱίἰοιι

δι: Πισω ιι”σιιιΓτ τιιἱε στι σσί`τ τετ Ρουτνσαιιτσ,

ότε.

Π βεί: ::/ίε :πατάω , ό· :Μυπω:: ::Μπτωτ ί: Μ] α?

Γτιπ2:: Μ" μια Ιω": 6::::βα&!ε.
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·%8%·θΐ:%··ΠειδΒιιθ%Β:Μ%%θΉϋΜΗ::

ΦΦΦΦΦΙΙΙΦΦι·- ·ΙΙ· ε· ι·ιιι·ιιιιιι

Βιιε::αι:ΤιοΝ

ΠΕΣ ΟΒ8ΕΟΠΕδ

αεΒεαΤαΑΝα ατε αι1ιεε::ι.ΙΝ

ΟΟΝΕ5ΤΑΒΙ.Ε ΒΕ ΕΚΑΝΟΕ

Ρώτα :α ΙΙΑΙιΙιεινα :Ια 5:ιια: Π:αγε :α Ρ::ια:::.

νιιαιΙ :οιιε ααιιΙι: :Ια :ΜΙ 8:ιτ:Ιατ

:ια :Ια (ΙοααΓαιΒΙα :Ια Ι::εια::α

Μοαίιαιι: Βειι·ι·ιιιια·ι· ο::οα: αΙι:ια:α:.

Οι:: Ρο::οα: :Ια Ι'ο::Ιαααααα

(:οιαιααα: Ια Κον, :ιιι'αα :Ιοι: ααιατ,

ΡΜ Μια :Ι 8:ιια: Παανε αα Ρ::ιιιαα

Μααιοιτα :ιιι αοΙιΙα ειια:τια:.

ΕΑΝ :Ια :μεσα ::οιε αααε ό:: ιαιΙΙα

Ε: :απατα νιαε δ: Ριιιε ααιιί :Με ,

δαρ: ιοιιι·ε :τι Μαναα ιιι: με μια,

ΕΠΙ: :Ια Ρτεια:α ΙΙ Κονε :ιοιΙΙ"εα:

Βήτα ιια και:: :αιιΙ: αοΙιΙα

Πα Βαι·:::ια:Ι , :ιιιι πω: ιιι: νειιΙΙ:·ια::

Μ:ιια: Ιων, τα:ιια: Πιια,ια.ιιια: (ζοα:α αιιιΙιΙαι·α

Ριιταα: αιι ίαι·νιία ΡΙαίααε.

ΟΝ(ΧξΠΕδ ιααε Η αοΒΙα ::ίιαιαΙιΙ:ΐα

Ν: α: ναιια αιιΙΙααιαα::

Ι.ὲ ο: αι:ιια:α :Ιιο:αΙια ο.Ιιιιαέα

Ε: αιειια: ειπε:: αα:::ιιααιιιαα:,

Ηιιι: :Ιαιιι·ιατε, α'αΙΙ αιιοία Ρτοιινέα ,

Ριιταα: αα ει:αιαε αοΒΙααιαα:,

Πα Βαι·:::ια:, αιιι Ματια αν: Γαιινόα,

Ο:αα: Ιαε ιιταιαε ρΙειιααιααα:.

Ιεευε οιιιιιετ :ια ει ετιια:ΡοιΙΙ:ιααα,
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ΦΙΑΤΙΚΕ τΙαίττΙατε τ1τιΙ ατι Ι'αεΙΙία

Ι:ιιταιιτ ἐι Ι'οτΐτειιόα πιαιιαιτ

Βαιιε ατι ιι οτ :Ια ταΙΙα μα

- Βοιωτια ρου: ιτιι τοτιι·ιιαγ ιιτιιιαπ ~ ; ι ·

Ετ Με ειιιτταε ιΙαιιε ατι Ια μια

1)α ειιαττα ίιιταιιτ οττΙαι·ια2. ι

@επτα αίαιιΙατε ΡΙ:ιΙιιε «Ια ίταιιαΙιἱία

Οτ Βια αοιτι Ιω ιΙαΙΙτΙατε ατακα.

ΒΕΠ$ αΓαιιε γ οτ ραπ Ισ. μαπα ,

Ετ τΙατιε ειτιι‹Ι Ειοτιιι Ια τοιιιττιιιιμ

5'ΙΙ αΙΙ ιιιιΙ τιιιἰ πια νιιαΙΙ απ 8ιιατι·α ,

@το Ιαε Ροττο.τι τιιιιΙτ Ιιἰαιι Ια (η.

“Ια ατογ οιιατιιιαει Βοιωτια βια τατιτα

Να νία ιιιαε οΠἰ ΒαΙ πιο)! τ

Ριιἰε τιταίαΙιει Ι'ΕναΓειττα εΙΙΑιιΙΙ'αττα:

Μαἱε :ιΙιιε :Ια Ι'οΙΙΙ·αιιαΙα ΙΙΙ1°ειΥ.

Η. Υ εινοἰτ οτι:ιττα Ιοατιιιἰαταε:

Παιιε ροτιτ Βιιατι·α δα ‹Ιαιιε ραπ τοιιτιιαιγ..

@Μπα αΓΡέαα ι·ιοΙιΙαε οι αΙαταε; -

Παω τΙ'ιιιι δ: τΙαιτε τΙ'ειιιττα αουτ να”.

Ο: νιιαΙαα αοιιται· Ια ιιι:ιτιατα
Ι)α Ι'οίΙ·Ιτατιόα ίαιιε ιιιιΙ τΙαΙ:ι›τ.

Ι.:ι Γαίοιιιτ ιιιειἰιιαα ρτΙατα

Ροιιτ Βαττωιιτ ΡαΙιιαα , Ι)ιτα , οι Κογ:.

Ι.Ε ίτειιια (:οιιτα οι: Ι.οιιΒιιανΙΙΙα

Ροττα Ια ρτΙιιιΙατ τΙαα αίαιια,

Ι:ταταε θα :Ια Βατττειιιτ ίαιιε ΒιιΙΙα

Ι)Ιαιιιτ ιιααΙανα ε'εισια Ια. (και

Εἰ (]οτιε ‹Ια Ι)ο.ιιτιι:ιιιτΙιι πιοΙιΙΙα

Ρα :ιναα Ιιιγ, ιι'ατι τΙοιιοτα τιιιΙε,

Ι.α Γααοι·ιτΙ αίατιε μι· 5ειΙιιτ (Μα

?ιι ροττέ ότι·δαΙΒιιοιιτ (Ιταιιιιιε.

ΑΙ.ΑΙΝ «Ια Βιιιιιτιιοι:ιτ Ειπε εΙοιιΙιτειιιαατ

Ι.Ι Ροττει, δα τΙαιιε αΙιανειΙἰατα,

ΜοτιίΙατιτ ΟΙΙνΙαι· Εισαι ίτιΙΙΙΙειοααι

Πα ΜειιιΒιιΙ γ μπαι Ια τΙατε.

Ι.α οιια.ττ αΓατι μι· ταναι·τιιιαα·

Πι Ροι·αέ τΙα ιιοΙιΙαε 8ιιαττογατε

ΜειτιΒιιΙ , ΒαειιιιιιαιιοΙτ ατι Εταίατιαα,
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Ε: Ια ΒοΒιιφ ίεΓοίι: Ισ :Ιο:ε. Έ

ΡυΙδ γ ίιιτ ΠΟΙ3ΙΒΕ0 Ιιαιιταἱτιο:α

αιιαι·ιτ_νΙατ απ:: οίΡέι:ε μπεστ:

@απ Ια: κιοΙ:Ιο Πω: ιΙε ΤοιιτταΙπο

Σεπ Ροι·τα Ι'ιιτκ: Γακιε ὸοιιΒτοι·.

Ε: Ια (Μοτο, :Μάο οΓτ εατπ:αΙικ,

Όι: Νανα” νοΙτ αρτέε αΙοι·.

Ι.‹:ε απατα ὰ: Ρα:Ιέσ Με:

ΑΙει·οιπ αΡτέε Ρι:είουτοτ.

ΒΕ Ναναττο ωοπίΙσιιι· Μπιτ

Ροττα Ια ώστε: νταγωι:ητ,

Ι.α «μαπα ρτςίαι:α ειναι: απο

Ηοιπγ :Ισ Βατ εει:ταΙοεωση;.

3ο αογ αιι'οιηιιοε :η απΙΙΙο :απο

Νο Ιω ΡΙυε ι1οΒΙΙ: Ρατοπκ:ω,

@ΜΙ ο: ρω: εειιΙκ «μή ΒΙΙΙ οι απτο;

Α (μή Βἰεια Έκο Γαμνσωοπο

@ΠΙΣΤΗ ΒειέΙσλτοε ίαιαε ίαΙΙΙαοι:ο

ΑΙαοια αΡτέ8 Ρ:είωπα,

Ι.°ιιικ οωροτεα μι· τονεται·ι:ο

Σε: ΒαιιιΙι·αΙο Νεα Ι.ογ ποπιτια:τ
Ττα2ΙΒΙιπΙΙ ιΙε δαΙἰαιια, ό

Ετ Ια ΓεεοωΙο νοΙτ Ροττετ

Μ: ΜατείεΙιαΙ (ααα εΙείαΙΙΙαπω ,

@Η ΒΙαΙΙανΙΙΙΙ: (ο Με πιοτιμικτ.

ΜΟΝΒΙΕΠΚ (ΒιιΙΙΙαιιακ Ι):ίΒοτάοε

Ανα: α:ΙΙιιγ Ια ροττοἰι: , α

α Ε: Ια τἰοτεε ροττοἱτ Ιἱ Βοτ8ικα

Ι): Μου.άουεΙΙα εινα: οίἰοἱ:

Πα είειιἱετ, φ1Ι ιιιιιΙ: :ΙΙ πιοΙ:Ιοε,

Ώαιι8:οαἰα ό: Ια ε1ιιαττο ανοἰτ.

ΟταιπΡτέ , Βε:αιιΙειι αιυ:Ι Ρατ :πάτο

(ΙΙιοειιιι (οτι οΕΒοο ίι:ίοΙιτ.

ΑΡΚΕδ εεΙα , Ια νουε αΙΙΙ:,

Ριιτετιι: Ρτείεπτοι· ΙΙ εΙιεναΙ,

Σε. Ρτἰιπἰοτ ῇ: νουε α:τ:ΙΗε:

Μοπα ωοιπΐεΙ8ποιιτ Π:: Ια ναΙ5

Ι.α Π:: θα. οτι ία εοπιραἰειπἰο

(ΣΙΙςοιι Ι:: Βου , $εΙ8ικοιιτ ΙογαΙ,
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544 ° σιιετ:ιιιι>τισΝ οτε σιιετσυεει

Μεσα Ι'ειιιΙττε τιιιετιιιεε τιιιΙ σἱε

Ι..ει ΜΜΜ Γιιτ σΙιιγ έΒιιιιΙ.

ΕΤ Ιε τἰετε σεΙΙ:τΙετε Γε.τιε- εΙσι€τιε

Εἰ Γιι ΡτεΓειιτέ ιισΒΙετιιετιτ

Ρετ Ιε τισΙ:Ιε Βιιε σε Βσιιτεσι€τιε

Ετ σε ·ΒσιιτΙοστι εεττσἰιιειιιειιτ.

Ι.ε τιιι:ιττ σεΓττιετ Ειπε τιιιΙΙΙΙΤοϊιιε -

ει ΡτεΓειιτα ττεε ιισΒΙειιιετιτ °

Ι)ιιε σε Ι.σττο.ἱτιε Γειτιε νετ8σι€τιετ

ΕεΙἱρρε σε Βιιτ- ειιΓετιιετιε.

@ΠΑΝΤ Ι”σσ`τετισε ΓΙ-Γιιτ Ρ:ιΙΙΙ.ΐετ

Ε'ΕνεΓτιιιε σ”Αιιιιεττε στεεΙιτι,

Μι στ τιιιιιιιτε Ιετιι·ιε·ΡΙστέε

Πεε ΡειτσΙεε σιι'ΙΙ Ιειιτ τεεστσει.

@σετ ΙΙ εστιτει εσιιιιιιειιτ ΡεΓρέε _

Βετττ.ιιισε ΟΙειΙετιιιιτι Ιιἱετι @Με ,ζ

Ετ εστιιττιε ετι·ΙιστεΙΙΙείετειι€έε·

Ρσιιτ Ετιιιιεε·ἔτειιιτ ρ6ΙΙΙε ειισίιτπ.‹ -

ΕΕδ Ρτιιιεεε Γστιστσἰτιτ ε ετι Ιετιιιεε>

Ι)εε τιισε σιιεΎΕνεΓσιιεττιστιΙΙτσἰτ.

@κιτ ΙΙ σΙΓσΙτ τΡΙστειι) έετιε- σ'ειττιιεε ,,

Βετττειιιτ τιιιΙ ττεε τεστ νσιιεστιισιτ-:
Οτι σοιτ τεετετετ·Ιεε--Γεσ τΙ'ιιττιιεε ν

@ΙΙΙ ΕΠ: επι τετιισε τιιι'ΙΙ νινσΙτ.

Ι)Ιειιιτ στα Ρἰτἱέ' Γιιε τσιιτεεεπιτε

Ι)εΙει Γιειιτιε, φωτ Ι:στιιιε εΓτοιτ.

(ΙΗΑΚΕΕδ ΙΙ ιισΙοΙεε-Κσγε σε Ετειιιεεε.

@Η Ι)Ιειιιτ στιιιιτ·νιε σε Ιισιιτιε στι,

Α τω Γειἰτε τεΙΙε τειιιετιιστιιιιεε

Βιι· ιισΙιΙε Βετττ.ιιτ σε ί:Ιειιτιιιιτι:

Οιι,σιι σσιτ Ιιιετι :ινσΙτ Γσιινετιιιτιεε·

Ι)ιι ιιστιΙε ειιεττιετ ειιεεττιιι· '

Πἱειιιτ σττσιτ τι ε”ειιιε Ιισιιστιιτισε

Εε εειιΙε, σε Γστιτ ΙΙ $ετε.ρΙιιιι. Αιιιειι.

Ειφἰἰτἰτ Με Με, . Βου ἔπιτἰω- .Η 7,ΜΓΕ φωτ /ἔτἱ, ·υε-

πέσω ρω .· β στα. 8τκιΜΜικ @Για β°τἰσεΓΜτ , διά/ά!

πω: Μπιτ» Μάτσα , 6'στώτέτειψτ άἰσι·ε%ἰ.τ ε. ό σώε&ιιτ

. . . . Ετ @έ βήττω έ». :2·υΖωτε Λυε»ἰοπεπῇ`ωω

Δε” »Μάτι Μ. 666. Νο:Μέάπο. ·
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εειεεεεεεεεεαεεεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεττεεεειετετττττεεεεε. ~°

ΙΝΒΕΧΨΒΕΒΠΜ.

τ τ ντ_ιιιιοΜ1ιντ ο ο

ΡΉΜισιτ Μιιιτω: βέπειωτ Ρώτα...- Ω!!! /εταιιεαπε. ζ

ι ριι·ιεπιθεμε- Μπι μισεί, [εσιιιιιΜε Μ;ια.ιω..

τι

ε. -.
.· Ατ!α!αττ!τιε α!:!σαε.- Ι. ειδ.

' ΒΒΙΚΙΙ'δ ε!εδτιο ει: ιστορτια

ι εοτιετε8ατιοτιε Ι. ι.ι6ι τη'.

Π. 88ο. @οουε ποπ ρτα:Ιιτ

ττιοιια!!ετιιτ Ι. α”. τεΓιάτατ Ι.ι ο α.

χ Γιτιε φεττομ Ιιεειιτια τιοιι ι:ιετττ>>τι-·

τιετιιιτ!. τμ. εοιιΙιτεατιιτ εριΓεορο

αυτ Πει α!: ιοί-ο αΓΙι€τιατιε Ι. ι.;7.

ιτι Γεταιι:Ιιε ιιι πιοτιαε!ιοε εκτοπι

Μιιιιιεατιοι·ιιτ Γετιτειιτιιε ετ εαιιτιιε.

Γι; ο. ι:ιιιατετιιι ατιιιο εοπιρι:ιτετ ιτι

οατιιτιιΙο Ι. ααα.. η·6. Ιιιιε !ιετιιτια.

Γιαττιιττι τιιιιτιιιιτι·ι ιιοιι αεειιιι:ιτι ιιεε

ιι!τι·α Βιι:τιαιαιτι εε εριΓεορο τακιιι#

ιδι1πι!.2. μ..ΑΙι!ιατιιιιι Γαιτιιι!ιαΙ.;οι

.ΑΙ:!ιαεδ. ιιειιτι ·ΤιιτοιιετιΓεω ατε!ιιε

ριΓεοριιττι ρτο ττιεττορο!ιταιιο αΒιιο!:

επ. Ι. Μι. ιτιτ_ετε!Ἐ εοιιει!ιο ΙΚετΙο-·

ω Με ειιπι εατιτια δ: Ι:αειιΙο·ραίτο

τα τ..
ΑΙ:Βο αο!ιατ.Ι Ι ι Ι. Μ.

Λωε.ιοι. τιιοιιαε!ιιιε εοτραε δι ΡΙοτειιτιι

δα!ιτιιιιιιιιιι ττετιεΙει·τ. - Π. ι.;.ε.

ΑΒΙειιτιιιττι- ωΜωΡτω ιιτ εοιιειΙιιε.

Ι. τω.

Αστεια @τι Γιο Ι. ι.ερ.

Αδτατι!τιε τριΓεοριιε _ΝατττιετττιΓιε. Ι.

μ.. 4.9. 2.1.8ε

Ι. ιι;;

Ατ!αΙατιιιιε ατε!ιιετιιΓεοΡιτε Κοτοπιιι-·

εετιΓιε.- Π. 2.38.

ΑεΙα!ατι!ιιε ατε!ι!εριΓτοριιε Τι.ιτοιιειι

δε. Ι. τω. ‹:Ιε εριΓεοροτιιιτι Β.·ιτο

ιιιιττιιιιο!ιετ!ιωτια τιιιετιτιιτιιι εστω

ει!ιο ΤτεεετιΓι. Π;η

Ἀε!:ι!αττΙιιε τ!ε ()α!!το (Σιιτιττι·ιι. Π. π. δ.

Αι!αΙΙιιιι!!ε τισ (Ιετιιαγο ε!οταΙιτιιιιιι-..

Π. ο;

Ατ!τ!ιει·Βα.τιτατετ Επιπιε νιεττοιιιι

τιΙΙΣτ°. > ΙΙ. 2.7.

Λεω εοτττιτι!Γα ΒΙτΓειιΙιε δ: ιιο!!ειι

ττιοιιια!ιε Ματειιιιαει. Π. 7)·. 76.

ΑτΙε!αιε Ιιιι!εει·ιειιΙιε Ποττιιιιιι.- ΙΙ.; 7.

ΑιιεΙαιε τεειτια Ρτατιει:.ε. Π. ό;

Αι!ΙιεΒει·τιιε .εωε.τιστωει. Και· ό.

δ. Αιιιιιτοι·ιε τω. ΙΙ. τι· ο. τισ: ρατειι·

τω. ι. 6 ο: ειστε Γιτζιιατιιε αουτ! Απ·

τΙοε!ιιατιι γοτο Μια !ιοΙΙ:ετ ΓιιΒατ.

:.6 σ. ιιιτττεε!!ιοιιε Β. Μαι·ια δ: Β:

Βει·ι·ιατι!ι αΙι!ιατιεΤιτοιιειιίιε α εαρτι

νιτατε !ιΙιτ·τετιιι·. τ. 6 ι.. τι: ιιιοιιαε!ιιιε

Τιτοιιττιίιε. 2.65 . (ΣιιαΙιε τσιπ: νατ

τι. π. 6 ι .. νατια ετ!ιτ πιιταειιΙα. 2.64.

Πτετιιοιιιαειιτιι Ιι!σετατ. α. 6 Δ.. ουτε

ρτε!εττιττι ιιι το Ιαικ!ατιάα. 2.6 6 ,.
ειπε οιιιτιιε. ι ;, ε 7,

Χ τ
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ΑτΙι·Ιτιιιαε μια ΙΙ. Ι. τΙ·.Ι.. αΙιτε ατιἰΙΙοΙἐ

:τα Ηαι·αττΙατιι τιταΙιΙασΙΙτορατιι Τα· .

τοιιαιτί-ατιι. Ι. τι. 9. :τα δετΙστιιστιατιι

Ι τΙααατιι Βατσιιαιιι.Ι.)·ο. αΙιτε ττω...

αοιιΕ&ετ α Ι)σΙααΠ αΙατΙασ. Ι. τό σ.

ΑαΙτΙΜιττ5 μια Ιν.Ι.ττ.τ. θα: ΠσΙαω

_ ΙΙ αρὶΓασΡσ. Ι. Μ”. τμ5. αατιιιιΙιε

ΐσΙνΙτ ασ σΙιατΙἱαιιτἱο. ρτστιι.ΕΙΤει Τατο

τιαιτιίΙ ΕααΙαίαια. _ . ..Ι. μη.

.ΑτΙνσαατστατιι Ιαιτιττιαιιταιιι. Ι. 249.

ΑτΙνσατιτΙ Ια ?στο Ι.ιΙααΙΙ που ΙΙτιτ αΙα

τἰαΙ. Ι. 2- 4-1'

ΑΙ.ιια:ιε αΡΙΓασσαε ΡατΙΙΙαιιΙΙε. ` Ι. τ.ι9 .

ΑΙΙΙιιΙταε ΐρΙι·ΙτατΙΙε. Ι. 2.8 Ι.
ΑΞΙαε αρΙΙΙασραε ΑαταΙΙαιιααΠε. Ι. τ.ι8.

@τταε αοιι·ιΙ:ΙΠΒ ΑιιτΙαΒαναιιίἰε.ΙΙ.τ.; 6

ΑΒιιαε ΤασΙιτιΙαΙΙ αοπιἰτἰαραΙΙαττ. Π. τ.;.°

ΑΙιιιαι·Ιααε ώστε δ. ΙαΙΙειτα Τατσαατι- .

63, . Ι.8Ι.

ΛΙαιιαε ΒτΙταιιιιΙτα ασιιιαε. Ι.;7. Π” - .

Η· 7 °Ιτ° . . . . .

Ματια: (ιΙιαε Αττατι αοττιτττε Βτττατιτττα·.

Ο Ι. Η 9. 17 τ.

ΛΙιιιτιαταΡΙίασραε Βι·ΙσαατιίΙε. Ι. 17 τ.

ΛΙΑΝΗ Μακ! ασΙΠ;στιαε (ΙστὶΓορΙτατι- .

ίἱε αΙαδταε. Ι Ι. Η ο

ΑΙτιτιαε αΡΙΙαοτιαε ΚατΙσιιατιΙΙε. Π. 7 Ι.

ΑΙ:ιιιιιε αρΙΙαορατ ΤτααοταιιΠε αιιααΙΙιτ
τα τιαστΙ πατατα: ΙτιταταΙΙΙα αστιία

ατ:ττΙσιιΙ αΡΙΓασρΙ Βι·ΙσαατιΠε. Ι.τ 7 α.

ΑΙΒαι·Ιταε αΙιΙΙΙ:σραε ΟΙΙΙατιΓιε. Ι. ΙΙΙ.

88. Π. Η. 70.

ΑΙααιθΙααε ριαΙΙη·ται· ΓααΙατιιταε. Π. 38.

δ: Ιαατ.. .

ΑΙΙιατταε σ.ι·αΙιΕαΡΙΓαοραε Μ0ΒατττΙαιτε.

Ι. 76. τ

ΑΙΙιατταε αΡΙΓαοραε ΜτιαΙσνΙαιιβε. Π.
85 . Ι

ΑΜ...τι.... ΙμηττΙΟΙ$ ΙσαΙΙαπι τΙταΙιι

τα Ι.τττΙονΙατε τα ΠαΠ00ταται

Π. το Ι.. ι .

ΑΙΙιοΙαιτε αΙιΙιτιε ΑτιποΙαιιΠε. Π. α.

ΑΙτΙαΙιαττττε (]τιτσττιαιιααδε αΡΙΓασΡαε.

τω”.

Ο

αεααΜ
`τι1.τι-τω. αρΙίασσαε σωοαττωτι.ϊ

Ι . τ τ. σ . _
ΑΙαιιαοιιὶαε ασιτιαε αι ΑιιεΙΙ:. σΙτιΙΙαε. Π.

τι. 19]..

ΑΙατατιΙΙε αρΙίασρτιταε ΤατσιιαιιΙΙ ιιτ·

αΙιἱασἱίασρσ ΙΙιΒΙαξλαε. Ι. 7 ό.

ΑΙαιτειιιτΙ τ:: Ραμ ΙΙ. ]σΙαιτιιιατιι Δω..

ατα". αοιιΙΙΙταΙτ σ.ταΙιΙασΙΓασΡαιιι

Βστστιια8αιιίαπι._ τ Π. τμ..

ΑΙαιτειιόαι··ραρτι ΙΙΙ-Ι. τη. η·7. (Ήτα

αΙαιιΓαε δ ΓοΙναιιτΙΙε ὸααἱττιΙε απΙττιΙτ

τΙα τατι·Ιε τΙααε ασΙαιιτ. Ι τ. ό;

ΑΙακτιιιτΙατ τα:: δαστὶε.- · ΙΙ. κα..

ΑΙεαττΙἱε τιτΙοτΙΙΙΙι Ι:στιτΙε-ΕΙιταΙεΙΙ. Π.

7 σ. .

ΑΙΙαιιτιτΙσ Ιιοιιστατα αταΙαίΙεΙΙ.τασι·ιται

Ρι°0ΙιὶΙιΙτα. Ι. τ.6ι..3στ.

ΜπτστΙαε ω... ΚοτοιιατιΠε.# ΙΙ. ι σ.

ΑΙτα.τΙε ττιΙιιιΙτι πιστα :ιατ τττιότει εστία

τττατιαΙτι ἱτατααι. Ι. τ. 6 α. ΑΙτατΙα @αν

ρστα ΙτιταττΙΙέΗ τΙατιατΙαιιτΙτ. Π. μ.

ΑΙττιτΙσ Γαι·νΙαιιε τΙα Μικτή νΙν:ιτ. Ι.

τ. 8 9 . ·

4 ΑιτιιιΙΙιατταε τιΙιΙιτιε.'δ. ττωέωτι τΙαῖιιτΙα

Ι:ΙοτΙαααιιίΙε. Π. τ.;6.

ΑττιαΙτὶ£118 ηαΙιΙασΙΙτσρα.ε Τατοιιατι

δε. Ι. 2.ι8.

Απτστατιι ταιιτατι·ι Ι)αιτε στο ΙτιιραιιΙΙε

Ι:ιατιαΙΙααε 'κατ. Ι. α.

Ατιισι· ρτσιτἱπιΙ αστατιιατιάειτατ.' Ι. Ι.

ΑΙ·τιστ ααΓαἰτατ οι σαιιΙΙε. · Ι. η.

_ ΑιτισττατρΙε τΙαιιιιτὶε οσρτσαιΙσ Ιαα#_

τιτ. - Ι. το.

Αττιστ.τΙΙ:α τις! τιιΙΙΙιται τΙα:ιΙατ .τα τΙα·
Ιοατιιιτ. Ι · Ι. 'τ. 6 α..

ΑτιειΙαε αστιιαε. Ι. μι.

ΑιιττΙΙαίἱαε στα» ΙΙΙ. Ι. τη· αΙαε ΒαΙΙα

τιαΙνατΙιτε Ι)σΙαι·ιΙτιιι αΡατσ απι.Ι.8 σ.

ΑιιιΙτατιε αρΙίασραεΒτΙσαααίξ. Ι. ι7 6.

ΑιιτΙι·αιιετΙα ΙΙαι·ιττιτα. Π. τω.

ΑιιτΙτατιε τΙα νΙτιαΙσ. Π. 5 6. Μ.. δ!.

ΑτιαΙΙτι: ταΒιιιται Ι.αΙιΙιιται·αΙιθτορόΙΙταττι

:τα ΙιιτιστατιτΙσ-ΙΙΙ. μια. Π. σο.

·Αιι€Ιι τιατττιε τιιίεΙΙΙ. ΙΙ. αδ. Φ.Π5 αι



Ετ νεττΒοττυΜ. Ρ ,

τσ8ττοτΕτὰττσῖ2σσσιτρὰοὰτττ_σΜτιτσε . Αι·ττττΙΙΙιε τττ·σΜσΜίξοριτε Τι1τοττσττίτε.

- ετττσ ΡΙδΙ:ειντσττίττττ Ριτστττττττ στ απο

..σε οπο: ττττόττιτοτττ σΙΙ :τουσ ΒτστΙ

ττἱὰειττττ. Π. ντι. ΑττΒΙσττττττ τα αι.:

τοε απο τιτττττττττττο ὰττΙσιτΙσε οΜετ

τ·:ιτι1τι.ττττ Π: Ρτοττττττττ η.ττττΙ ετήσ

Μοτο. Π. τ72.. τιποτε ΟστΙσττττΙΙ

Ηετσμττετττ σετ: ρστσίτ. Π. 16τ. ο

χ λτττΓσΙσττΙσ ττ:τσττεΙτστΙιττττ. Π. τ. τϋ'/δς.

στττε ρττνΙΙσ Ι2 το σοττσΙΙΙο ττΡω Βο

ττοΙΙιιτττ νΙΙ:1τττ€0τ16τπτ:1Ε8.. Ι. τη.

το ΙδίΙσττΙΙ. . τ.το.

.ΑττττΙνστΕττττττττ ΕττΙσοττΙε σστττΙτἱε Αιτ

άσεανσττΙΙε. Π. 69.

ΑττΙΒσττιτε ετ::Ιττσρτίσοττττε Κοτοτ·ττο.

εσττΙτε. ΙΙ. 2.37.

ΑττΙσΙτττιτε τ.ΙσοεττοττττστιιΙε. Π. ;.6 τ,

ΑττΙΙτττι1ε ΒΙΙσττττττιτε ττττ:ΜτοΙΙσσουε.

Ι. 7 ό.

ΑΡρτΙΙετΙσ .τι ΓστΙστο ττοοίτσΙταιτττ. Ι.

ι τ. τ. 7

Αφτο ΙττττστΙΙόΙΙτ ττΓΡστΓισ .σοῦ οστο

ρΙστστΙιττττ. _ Ι. τω..

ΑτταττττΙτσωοε ποσπε. Ι. 2.19.

ΑτσττΙσρτίσσριτε ίτττσ ΡττΙΙΙσ ΙτττΙτσττ ττσττ

ΡστσίΙ. Ι. ετ. ΑτσΜσΡΙΓσοριτε στ·

σΙττσρτΓσσοσ Γε ίττΙ:ήττ:στσ ἰττσοττΓυΙτσ

Κστττττττο βοτττΙδεσ ττσοιτΙτ. Ι. 14ο.

ΑττΙττσρτΙτσρτ_ τττττΙιτε Ι)οΙσττίτ ετττττΠττΙ

τττττΙΜιτιτε.Ι. σ: .98. το ο. τοι. τω.

ΑτεΙττερτΓσστοιτε Κοτοτττ:τεσττΙτε ττιττΙΙε

οστΙΙΙτι1ετττττετ τσεΙσίΙεττττ'ΙΙτετττ απο.

οττττττττττ ..τι :απο ετ:σστΙττ. Π. τ.)·ο.

ΑττΙοΙ£τ.τ5 ιττσΜσΡὶἴεσΡιτε νσίστττΙοττοττ

δε. · Ι. ;8 .

Αι·άιττττιτε τττσΜσΡΙΓεσμτε Τιττοτττττίτε

ττΡιττΙ ίττΙσπτ ΑρσίΙοΙἰσττω συσττττττ.

τ:Ισ σρΙΙεορΙε Βτττετττττε.·. Ι. Η .

° Ατσττ·τΙοιττετε ΑτττΙσεσ.νσττΙΙ5 σοτττττΙΙΙὰ.

Π. 69.Ε ΑτΕΙ:τσττιτε ττττΙΙητστ ατττΙΙττττΙτε. Ι. δε.

88.9!. ο

Αττττε £ΙστΙΕΙ5 ?ατο νστΙτιπττ. Ι. τω·

Αι·τττ:τσΙττε ετσΜοοΙΙτοριτε Ι)σΙτττΙΙε. Ι.

τω..

. Ι Ι. 2.; ό . . . . _

ΑτττττΙΙ:ιτε εττσ:ΜεΙΙπωττιτε ΚτοΙσττσττίτε.

ΙΙ. μ.

Αττττ°Ιόττε σκ τττοττττσΙτο νττττΙοσττττττΠ
σΜίτσοι1εθττττστσττΠε. Ε ΙΙ.3;.

Αττιττιιε Βττττττττττε σστττσε ετΠτττΙοτττ_

Ρτα·Ιοστ Γστττσττττ;ιτ Ειτε εΙε Ιττττσεσττ

τΙσ ΙΙΙ. το Ι)σΙσττΙΐ:τττ σεσΙσίτετττ. Γ.

16 ο . ' -

ΑΚΕτΙΙτστττ ΙστσίΙτε το ΝοττοετττττΙε τισττ

Ποστ. . Ι.2.ι7.

λίτττΙάιτε στσίΙητστ τ:ττττ:ΙτττττΙΙε. Ι. στ..

Ι Ι . 6 τ. ε _

Ατ·ιτττττττ ιτΜ τισ τΙΙΙΙΙιθ. Ι. μη.. στο:

τΙΐτότυε. .Ιω ὰ σστττσΠοτσ οτ Ριτ

ττΙστττΙττ το Ρα:ττττττττσ. Ι. η ό.

ΑτττΙττοτττττττ. Ι. ;τ8.

δ. ΑιττΙοτττττε ττττΙττσΡΙΙΙ:σμιε Κστοιττο.

ΒσττΙΙε. τ ΙΙ. η 7.

ΑνττΙτετττιτε ετσΜτ:ΜΓσορττε Κοτοστττ

ετ·ττΙΙε. ΙΙ. τ; τ..

Αντττο. Ει1ΙεστΙσττΠε Ι)στττΙττε. ΙΙ: Η.

Αιιττοε ττ·σε ττττττικττττττ Κοτττετττε; σ6:τ:Ισ

Με ρστίοΙνττ τττοττττίΙσττοτττ Κοτο

τττττΓσ. . ΙΙ.ι9.μ..

ΑυτσΙττττττττΠε Πω: το ΑττΒΙΙ:τ οΜτε.

. ΙΙ. πρι. -

ΑτττΙΙΙΙοτΙοτ·σττίτε σρΙΙσορτ ττΙτ ττὰτὶσ-.

ττστττ τττσοττί-ιτΙτττ $στΙσ ΑρσίΙοΐσε τσ

στρττ $τττστττττίτε ατ·τ:ΜσμΓεοΡττε. Ι..

Μο.

ε.

Βλτ: υ τ. σ @στο εττ:ΙττσρτίστΡπτε

Ττ1τ0ττσττΙΙε τττνσΙΙΙτιττ ‹Ισ στή σο·

Μπιτ Ι)σΙσττΙΙ, Βττστ:σττΙΙ . σε Ττσεο-.

τσττΓ. _ . Ι.8ι..8.τ.8)·.

ΒτΙάττσιτε ΠοΙεττΠε τττσΙττσρΙ[σσριτε. Ι.

με.. 76. μι. ΜΒ. ὰ @ΙτττττΙσ Ειτ

σΙὶΪτττσττΠ οτοτττεττττε. Ι. π. σΙ ΡετΙ

Ετττττ τοτττ:στΙΙτ (:ετΙΙτττττε ραττττ. Ι .με

τ”. ΙττττττΙΙ ΕσττςΙΙΙσ ΚττττσιτΙΙ. Ι.



. ικοεχ Κ Ε Κ Π.Μ

η·;τ δ· @τω λΡοΠοΙΙσο ΓιιΓΡστι- τ

Με. ιι;ι

ΒαΙττιότιε σΡΙΓτοΡιιε Βαιοσσιιίιε. Ι. τι 8. ο

ΒαΡττίττιαΙσε ΐοτιτσε τ:ατιτσ στιίΙο:ΠστιτΙτ.τ

Ι. ιύο.οδτινο Δι: τστιονατιάτ.. Εν·

ι. 6 ι .

ΒαΡττΓτιιτιε εχω τατΙοτισ ιατωττττωω

«Με. Ι. η· σε

ΒιιΡττΓττιττε τστιιΡοτσ ΙτιτστάΙ&τ-ιτι Ρτινα

τιε τᾶΙΜιε τσΙσΒτ·ατιιε.. ΙΙΙ . στ..

ΒιΡτἰιατο:ιιτι·ι νσΙΙΙετιΙνσα. Ι.ι.7.α

Βετο σαΡσΙΙατιιιε τττΙσίιττ Βοιωτια.:

Ι.83.

Β.ιτ·τΙτοΙοτιι:στιε αττΙιτσΡΠτοΡιιε Έιιτο- '

Ματ. Ι. ιττ. ι69τ σιτ ΡτττΡοίιτο·

δ. Μιττωτ. ΙΙ. κα. ΙσΒατιι_ε δστΙιε

ΑΡοΙΙοΙΙτατ. - Ι. μια. ατειιιτιιτ τιιι0εΙ

Εοττιισ τσΓΡοττΠιτιτε ΒοΙστιίτ σΙσδτο

σττττττιε πο" σοτιιΡατιιστιτ. Ι. τοι.

Φ°/ἔΡ. στοΙσίΙιτ Για τ:αιτίατιι τοιιττα

ΠοΙσιι?σττιωστοτ σοταττι ΑΙσιτατι-

τΙτοΙΙΙ.·.ΡαΡτι. Ι. ιο6. · ντίΙτετ

τΡιττοΡατιιτιι ΠοΙστιίσττι στιισσ μα·

απο ιι τ.

ΒατΙΙιοΙοσιετσειιοτατιιιε.. Η. ;τ

ΒΦΙΙΙτστιἴσ σοτιστΙτιττιι. Η π; ο..

ΜΙΒ τττατττωτι. Ι. η, ΙτισοτιιττιοιΙα

τω. ΙΙ. τη.: ι7·3·.τ

ΒΦτιτάιδτΙο ΙὶιΡστ ΜΒιιτιοε τιοτι Πιεστι

τΙα. Ι. 284.·

δ. ΜΜΜ σοτΡτιυ ιτι ΙΙ`Ιοτἰασστιίἱ πιο·

τιαΙΙστιο. Η. ι.38τ σιιιεΚσΒιιΙα τιιιΙ

Ποτ Ισειε Ρττεΐτ:ττΙιττιιτ ΡιτΙκτο.-ΙΙ.ιι..

Βστισὸτὁτιιε-σΡιἴσοΡτιε-ΑΙστστιβε. Η στ.

ΙΙ· .

Βτιιστ:Ιτέτ·ιιε σΡΙΙτοΡιπ (:οτἱΓοΡἰτστιΙἶε. .

ΙΙ. τη. `

ΒστιστΙι&ιιε ·σΡΙΓεοΡιιε Ναττιτιστστιίἰει

ΙΙ. ει. τ”. Φ/Ες..

. :τιττΙτίτυε Ραμ. Ι. 39. μ..

Βστιτίιττα Πτι στΡα Ιιοττιἱτιστιτ. Ι. α.

ΒσιισΙιτιοτιττιι ΡΙτιταΙιταε - τΙ:ιτιιιιατε.. Ι.

19 δ: ΒστισΕτια σττ:ΙσίΙαίτττα τΙΙΡτιτε·

· _αΙΜΜΒ(Μ Ι. τω· νατατιττΙιτιε-1

ςτιοτιιοτΙο ΡτονΙὰστιτΙτιττι σιιτιι ασσἱ-·

ττΙΙτ σοτιτστιτιο. Ρ ΙΙ. 86ί _

Βστισίισἱα σΙαιιίτταΙΙα ετατΙε σοτιτστστιτΙα..

Ι. α. ο 7.

ΒτττιαττΙιτε αΙιΙιαετ. Ι. 24%

Βσττιαττιιιε αΙιΒαε (ζΙατσναΙΙστιΙῖε Ι)ΘΙστι

Ισττι σοτιττονστ·Παττι σοττιΡοτιττ. Ι τ στι:

ι)·6. @σε 2.σΙι1ε ιττ ΗιτιτΙτιτιοτισ Βάι·

ιστιίιε τιιοτιαΙΙστἰΙ. Π. 74-

ΒσττιαττΙΙ αΙιΒατιεΤιτοτιστιίΙε Ιτιτσττ:σΕ·

Ιιοτισ δ: Ατιιιιτοτ ασαΡτινττατσ τω·

καστ. τ Ρ Ι Ι.1.ότι.τ.

Βστιι:ιττιττε οτιττΙΙτιαΙτε.. Π. ότι; .=

Βστ·τι:ιττΙττεσιιτσΙττιαΙτε·ΡτσΙΕγτστ· Ποτ.. °

Πσττι τιττΙτιε τ::ιττΙττιαΙιε Ρι·σΠιχτστ δ. Ριπή·

ατΙινιτισιιΙα.. Ι. τη..

Βσττισττιιε αΜιαε Ντισατιστιίτε. . Ι. Με

Βσττιστττιε ΒΡαττιοτιστιίτε Ρττοτ. Ι. ι.μ.τ.

Βσττα τσ τω. Ετατιστ:τ. Η. 6:

ΕτΠονα τΙτιε-σΡΙΓτ:οΡτιε Ι)οΙστιίτε. Ι.48τ .

Η9 · - ·
ΒΙΙιστσ ΡοΠ · Νοτιατιι.: Ι. 5 τ. οι·

ΙΕεατιιι τιοτι ΕστιστΙττ:στιτΙΙ.ι Ι; ι8α....

ΒΙσ.τισα τσΒΙτιτ1. ΙΙ.ιι)·.ι.36.

ΒΙσΓστιΠεΙΜσοττισεΙΙοΙιΙσε-Ιτι ΑτιεΙτα. Π.

τοι; - -

ΒοΙ›ο σ:ιττΙιτιαΙιε..

ΒοΙοτιὶσιιίιε τ:ατόττιιιΙΙε.. Π; τι Ι,

Βοτια στ:σΙσίιαίττσα Ιτιντιτ:Ιττιτσε σιττ:οτιι

τιιιιτιἰσατἰ.: Ι. τμ.

Βοτισθιειιιε ττιιιτσΜο. Π. .ή ο.

Βοτιοτιτα ι Βῖ·ἱτοτιἰΙιιιε σαΡτα. . Ι Ι. ι. 7 τι.

Β0ι°Όοτιἱι1: Ι)ιιιτ το ΑιιΒΙτα οΜσε. Π..

ι ο τ. . ι ο

Β.·αϊτΙιτιοιιε σΡἱἴσοΡτιε ΜατἰἴσοτιστιΙῖετ

Ι. ι.ιδι _

Ε·ιτ:στιιε αΜιαε δ; Οσοτ·ΒΙΙ. Ι.` τη.

Βτ·ττετιιεαΙ:ΙιαεΎσττανστιίιε. Π. 8.

ΒτιοσστιίιετΡΙΓεοΡιιε ΓοΙνιττττ· αΙ› οβσ

:Ιιστιτἱιι ΡτοπιιΙΙξι σττΙσΠε Ι)οΙστιίι.

Ι. 8 4.161 Βττοτ:στιίτε σΡιΙτοΡτ σΙσὁτἰο -

νιτιοΙΕι. _· τ; νται

Βτ·Ιτ‹ιτιτε ειΒιιιΙττο Μισό: Γυτιττ&τ. Ι.

| τω. εσιιε ΜτιΙιατα δ: ιιατιιταΙι τω

απο

Ι.ι66.

ο



ΕΤ νεαι:οαι1Μ.

°(.ιαΙιιι:ιι: :σειρα Π.

α:: :ι·:α:::.ι.Ι Ι.6: :ασια Μια: ό:

Ρ:ι·:ια:ιαι:ι.Ι. ι.:.8.ΠΙιιιιιιααει "Μια

:μια :σε :Ι:α:τιι:: νι:Ι::ιιτ.Ι. 7 μια·

::ιααι:ιε :οαι:: :ριίαοριε Μαι:: :ιι

:οαιιαιιαι:::ι:ιιτ.ΙΙ.ιι ο . αοΙΙο:ιιιιιιαι

Ια Κο:Ιιοα:αιι αιοαιιιιατιο ααΙ:Ιιτει:.

ιιιιά. :ιιι: ΓιιΙ::Ιι:ο: Ι::Ι:Ιοιαι ιΙΙι σιι:

:Ιι:α:ια, ..ια ::ιιριιι:::,ιιΒιοΙν:α:Ιο:

ιιιΙι:: Βι·:Βοτιιι: ΙΧ. ιι; . Β:ι::ιααια:

Ρι·ιααιρ:ε ιαν:ιιι:ιιι·ιε δ: ιιι·ιιοαι::

1ααιιααι:α:. Ι. 6ι. Βι·ι::ιααια αριι:το

ρι Γ:ρ::ια. Ι. 14.4.. αιιΙΙ:ιια :ιιι πατι

:ιιιο Ιι:ιΙιιιιΙΙα αι:::ο:ιοΙιτα :Ι:::Ια::.:

Νι:οΙτιιι: μια: Ι. Ι. 43. Δ' 6 . Βήτα:: ·

αι:: :ριίαοαι διαιοαι:ι::ι. Ι. Η.

Βιιια:αΙιιΙ:Ιιε τ:εια:. Π. η θ

Β:ιιαο διεαι:αιι: ::ιιι::οαιι:. Ι.. 6 ο.

Ι.:8::ιιε ια :;:1ια. Ι. πιο.

Βι::Ιο::ιε :ιταΙιιααιΓαοριι: ΠοΙ:αίι:. Ι.

μα.

Βιιτειια:Ιιοαιιαι :Ιιιι: ιαιιιιιαι:α:. Π.:.;.

Βιιτ.:αιι: αιοααΙΙ:ατιι ιιια::Ι:ι:ιο. Π. 74.

` α.

Αι.ιιι=.::·ι·οι: :ιι Μ; 1. ;·ι8.

ΠειΙ::ιιαι :ειπα πια: ιι:ΒιΙσιι: Αα

ΒΙι: :ι·:ι:Ιι:ιιια. Π. ι7 α. :δ δ.

(ΙειΙια:ε : Μαι: αοα :::διαα:ΙΙ. Ι. 2.6 7.

Τ. 77.

Π:ιαι:τα: αιοαιο.Ιιιιια :Ι:ιιιιι:α:ιε. Ι.
ιμ.. Ι

(Ιααοαι:ο:ιιια :ι::::ιΙ`ιι: ::οαι8:α:Ιι.- Ι.

π.: α.

(.Βιιιοαιαι ι·:ειιΙ:ιι·:: Γ:ιΒι::Σ:ι :ιΙιΙ›::ι

Μειιοτι:· αιοα:ιίιατιι. Π. 4. ο. ι· ο.

()παοαιαι ::ΒιιΙαι·:: αοα ιαιαιι: :ιιι:ιαι

· α:: Μαι αοιαιαοτ:α::ιτ. Ι.ι.Β.

Ο:ιαοαιαι:ι:Ι Γιιααιι:::α:Ιι.ιια. Π. ι· ο.

Ο.ιρ:ΙΙα Πα:: Ιαι·νι:ιο αοα ::ιααα:::α:.

Ι. 2.”.

Οι :ΙΙ:αια ρο::α:ιιαα ::α:: ::οαιι:α

. Ε: αριιαορι αοα ΓιιΓ::ιαι:α:Ι::. Ι. π.: Δ..

(ΒΡι:ιιΙιιια :μια οι:Ιια: :::Ι:Ι5::α: ασ.

αοαι::ι ι·:ΒιιΙ:ιι·::. Ι. :ο7. ό' /ἔς.

Πειρι:ιιΙο. ::αι:ιοι: ια:α::Ιιέ:ι ιιΙαι α:Ι:

Ιστο.αι:Ια. Π· ω.

:αμεα ιιι Ρι:::ινι:αιι ριιΒαο. ι:ιθΙΙ. ΙΙ.

ια ι.. -

Πει:Ιοαι:εαιιε ιαοα:ιαΙιιι: Πειιια:αιι::

Π. 2.38.Οπως: απ: Μιαι:ι..ωω αοα ιαιαι- Π

Γα:α:ιιι·, α:: πι: ιαιιααι:. Ι. ι. 9 α.

Οειαι:: ::οαι::Ι:α:ι οι:: ιαιιια8:α:Ια.

Ρ::αι::α:ια. Ι. ε. 9 α.

οποια: ασια:: ΒΙ:ι:αίιε. Π. ια 4..

Ωω:: Π:ΙΡΙιιαιιε ό: Νοι·τα:ιαι:: Ποια

Π· 147. αιιι: απατα: :Ια ι::νο.ααι:

:ικα Αα8ιι:ια:Ιιιαιιε. ΜΒ. :Ια απ·

:Ι:α:Ια ΑαεΙι: Κιια:ΙΙα. Π. :ο 4,.

Όποια: ΗιΓρααι:αιι:. Π. ι: 7.

εει:οΙιι: ια:.εαιι: Ιταρατει:οι·. Ι. ι. π. π..

Όποια: Ο:ι.Ινι.ιε τα:: Π. ην.. :ιιι: μια

α:Ρ:ιι:α Ρτο αιοαειίΙαι·ιο ΑαιΓοΙ:αίι.

Π. 4. :ι ιι:Ι:Ιι::::ια μια: $ειΙοιαοτι

:ααα Βιι:οαιια·ι. 1. 4,ο_

οποια: τα:: Ι::Ιιε:. 1. Π),

ααα:: τα:: Ναν:ια:: :παπι :ατα Χ:

8: Ραια:οι·ιιια ιαι:. Π. ι; ι.. Φ· βα,

ιΙΙιιι: μια: :ι·:ι:ίια:ιι:. Π. :η .

(Μαιο: ά: Μοκιπιστω:·έ ():α::ΙΙ:ι

ΓΙω· Π. η. α.

ΟιιΙΙ:ΙΙιιια ια Νοι·αι:ιααι:ι α·:ιΙΙι Ραςςι·°

Ιια::. Ι. 2.2.7. Οιιι::ΙΙο:ιιιαια:Ι:Ιιιαα

::::'.Ι:ιοα:: ρι·οΙιιΒι:::. Ι. η 3 _

Ο:ιιιι::ι: αοι·Ρο:ι: Πα: :αιια:Ιι:ια. ιι·ι:α:ι:

- ια:ιαι:. Ι. :88.

ατιι:1:Ριτ::Ρο τ:ί::ν::ι. Ι. π. 7 α.. ι 7 7,

Φαιά:: Μια:: α:: ΑΡοιΙ:οΙι:::: Μ::

:7:1:2. · Ι. 68:

Ο:Ι:Ειι·:α::: ιιι Ιοαο α::ωια: Β:α:ιι

αιι: Ρι·ιναα:ιιι·. Ι_ η 4”

Ο:α::ιι.ιε θαι·:Ιια:ιΙι: Πιει::οαιι: 8. Πι

ι τα:: Ι. Μό.

Π:ααιι.ιε ατ:ΙΙινται· αατ:ΙιααΙι:. Ι. 9 2..

Ι Ι. 6 π..

Ωω:: :πιανω ::::ΙΙα:ιιι: 5. Ιαιι

::α:ιι ια Μαι:: Ι. ι6)·.

Υ ι



τιτοαιακαιτυΜ”

Ο

θατιαΙιια 'ΙΙ'τατι€ατιτ ματια. Ι. Β. (Ιατι-·

:Με ήττα τ·ιατιο:. Ι. 81.

(ΙΙιιΙάαΙοαττιιε τα. Π. τ.. αααΙαΙΙιιτ Βο

Ιαι·ιΙΙα ΙΙιτιιΙτιτοτ. Ι. αυτ..

ΟΙιὶΙΡατἱαιιε τα Ι:τιιιιαοτι.ιτιι. Π. η ό.

ΟΙιοταια ε.. αΙτιιιτατϋ8 ό: αααΙαΙΙΙε Μ:

ιιιι απαοττιτιιιιιιΙτατΙοτιιε ρι·οΙιι

επ20 Ι. 7.4.4..

(ΣΙιτιίτιια ιιΙΙιιια άπιαστο. Ι. τη. 5

οιιΙΒτιεἙιιΓαΙΡΙιιτιτ τιτοιιααΙιΙ. Π. μ..

νασαι ΙιιτατεΙΙόΙ:Ι τΙ:ΜΡΟΝ ϊ¦Γ°ΙΜΠ°

άσοι. ' Π· 91·

ΟΙιτΙΙΙ.Ιτιιιιτε ·ΑιιττΙΙΙοάοταιιΓια αρΙΓαο

Ρι18· 1. 2). Ο ο

(ΙΙιτΙΙτιιιιΙ .που ααΡΙττι:ΙΙ ρω «Μ>Με

]”Π42οι·Πω, Η. ΙΟΙ.

(:ΙιτΙΙΙΙ τιιιτΙνΙτα:. [τ. α. ΟΙιτΙΙΙΙ α:: τω- ·

μπώ νιιτἱιι αριτΙιατει. Ι. .;ο-. 8Ιιια

ΟΙ·"·Ι[ωΙ·ιοπ1Ιπα5 που ΡοΙΙ`ιιτιτ ατΙαιτι

Μ οικω! ροΙΤιιτιτ. Ι. τ..

ΟΙΒοτυπι ..Μια ραπρακΙΒιιταΙαταιαπ·

@ο Ι' 5 ο 5 '

βΙιττΙται·Ιοτι.ττι·ι ι·αΙΙΒΙ0. Ι·2·ά>Ι· Ζώα

ΟΙταιιττιΙΙ8τττΙε ρααατιτοττιτο ιιτ αοτιταβ

ίἱοττα τμιοττιοτΙο ΙτιτιιιΙτατιι:Ιαα. Ι. τ. 7 Ι·

άβη.

οιιωτιωιε. αρα! τιἱ8τοε ττιοιιιιαΙ·ιοα

τιοτι τααΙΡΙατιτΙΙ. Ι. τ.4.5ι. αΓοΙναιιτΙΙ:

.ιωιιιι. :τι ταττΙε 611128 αοΙιιιιτ επιιι·

μι. ΙΙ. τη. ἱρΓοτιιττιῖοτἀιιιὶ ΓυΙιιΙαἰ

τω· ειοΙ:.ιτιο.8τινΙ τιΙατιΙΙε τυρι Με

Μ: αα 6αΡατιι:Ιατιτέιιε. ΙΙ. ; 9.61.

(:ΙτατΙοτ·ιαε οπο πιοτΙο πάττιΙττατιτΙα. Γ,

δ4 ο

. (:ΙεττιΞιτΙοπαε ἱιι αιιρἱτιιΙο τιιιοτιιοτΙο

ΒαΙατιιΙα. Ι. 5ο9-·ἄ°/ἔς.

ΩΙατιιαιιε τρΙΙάιτιιιε ΏοΙαιιΙΙε αΙααΙ:α8

Ι.-ηι. τ

τω.. ΒιιΔωιτ Μι ΤΙιαοΙοαΙα..Μ σ.

ΙιοΓΡΙτιιΙΙΙιιιε ΙττνΙατιτατ ΙιαιιαΙ·ΙαιΙα

τ... ΒιιτιιΙαατιτ. Ι.-η6. αΙε ιιιτιιιι.18

νΙοΙατιτιιε ΙιιΙαι·αιιταε αιιαοπιιιιτιιιΙαιι

τι. Ι. τ”. άαΙΙτιτιιιιατιταε ι ΙτιταΙιτ μου

Ριιι1ὶατιτΙΙ. Ι. τ." . ΙιιαριιτΞιιατιταε

ρΙααταιιιΙΙ.· Ι. τω: Ιταττι αΙιτΙαττιτΙ

τΙαιΙΙΙΙ:Ι.· ·

(ΞΙατΙαΙα τιαεοτἱει ΓειταιιΙετΙο. ΙτιΙιΙΒΙτα.

Ι. μη.. τ.6μ.. Ιτι τοπ: ΙειταιιΙΙ :τση

ΙΙτιτ·ιιι!νοαατΙ. Ι. τα!. ικα @απο

θα μπραβο ΙειΙαοΐΙΙιτι. Ι. τ”
(ΙΙοτΙοναιτε τα. Ι ΙΙ. α..

ΩΙοται·Ιτια τα Ρτατιαοτιιτι1. Π. τ.. ·

ι.;6.

ΟΙιιιιΙιιαατιΓια :Μπα τοπικ λ μι” έά

τιαεοαΙιιτιι Ρειαἱε Ρτατιαοε ιιιται· 6:

ΑιιΒΙοε. Π. τω». η ό.

ΩοΙΙιιτΙο πατα αοττιρΙατοτἱιιττι. Ι. μι.

Ποτιιαι:Ιατα αιτττα ταία&οτιωτι αιιιιοιιΙατα

ταΒιιΙτιτΙΒα: ΙΙΙΙαιτιιττι. Ι. μ. τ,

βοιτιτιιιιτιιο Ι)οττιΞιιιατι ρτΙτιια ασιά

τιιια ττιατιίΙεδ ·πιοτι;ιτ:ΙιΙε Βιαιαιιάα.

Ι. 2.9 6.

ΩοτιιριιτΙ αααΙαΓιιιΙΙΙαΙ τιαααΙΙἰτπα ιιτἱ.

Μ”. ΙΙ. )·7.

(ΙοττιΡι.ιτο. Ιτι τιιοιιιιΙΙατΙΒ Η.: τη ετιιιο
τττΙά:ικΙιι.Ί. ;οι. φωτα. Ι. μη.. Ι

τω.

(ΙοιιαιΙΙιιττι ΑιτιεΙαβνατιΓα Ιτι ατιρΞτιιΙο

δΑΙΙιὶιιἰααΙαΙσιατιιττι. Ι. ιι6. ΒαΙΙΙ

ααττΓα. Π. 70. αρα! ΒοτιοΙΙιιττι νΙΙ

Ιιιτιι. Ι. τη. ΒιιταιιΙιαιιία. Ι. τη..

θατιοττιιιτιατιία. Ι. τ”. @στατιστι

αΠΙΦ ΙαιιτατιτΙειω τ... ἔτι . ΜΜΜ

αα:ΙαίΙεα ΤιιτοιιατιΙΙ: ειι.Ινατ τι: Πο- ·

ΜΜΜ· Ι. τι.. Ι)σΙαιιΓα. Ι. τη.

Ι-ΙΙΙ:Ι:οιιαιιία. Ι. 2.2.6. ΕοΙόντιαττΙα.

ΙΙ·47νΡοτΙΙΙαιιΙα. ΙΙ.Μ. ΡιδΙ:ανταιι·'

α. Ι. τι α. Ματ. Μ» Ιιιτιοααιιτιο

[Μια Π. Ι.7 δ. ΡΙΙ'ταιιία. Ι.ιι9. Με·

' κΙσπατιία. Ι.ιι)·. ΚαιπατιΓα ΙΙιΙιοτι

ΙΙιττο Ραμ

..Ραμ Π. Ι. ατι. Μι Ευ ατιΙο ΙΙΙ.

Ι- τω.. _Κοτοαιιιιτιι_ΓιιΙ.ι! .Ιω τικ-ι

[τα Π. Ι. 76. Κοτοπιαε. Ι η8.

Κοτοιιιιιετιιί-α Μ: Μ:ιτι τιτιο απ:ΙιΙα··

Κιίαορο. Ι. Μ!. Τιααατ1Ια λ Ισ»

αυτια ΤΗΝ. ααΙαΙιτιιτιιττι. Ι. μ.

Τιιτοιιατιία τω. ΚοΙιαττο« πω.

Π. Ι. 7 6.ΙΙιΙι-ΙπποααιιτΙΏ .



ΕΤ αν Ιΐ.1ϊΒΟ ΙὶΠ-Μ. .

ΡΙΓωρο. Ι. 2.2.;. α 8ττρΙιαιιο Ιο

Βατο.ιιιάΙ&ιιιιι. Ι. ;6.ΥττετΙΙττιΙΕ:

Ι. Η. νιτιιτιετιίτ. Ι. μα. Χαικο

ιιττιΙΕ. Ι.7ι. τα!. ι6ο. ΓιιΒΙΙ:τΙρτιο

Με αΒΓτιιτιιιτα τη τοτιἐἰΙὶἱα. 1. 2.2.2.

(:`οτιτιιΒιιιαα ΙιαΙ2οιπσ8 ριτΙΒιιωτι.Ειτιτ

τια:οτιιττιιιιιιτατι. Ι. 2.87. (Μπατα

τω: τοτι1τιι τιιιΙ2Ιιτ:τ τοτιτΙτιιτΙ:τ- Ι._

2.4.4..

4 ΟοτιττΙΙΒιι·ιι 3η τατΙιττΙταΙΙΙιιιε 8ο αιτι

νττιτιιαΙΙΒιιε ττάαίιΙα εοιιίΒτιιττιάΙ

αΙι τριΓτ:ορΙα. ς!. ααα. ΟοτιίαΠ-ατιοε

αρΡτοβαττ ΓοΙιιε τρΙΓεοριισΡοτείταιιτ

:μια νιτ:ατιιιε. Ι. 2. 77. ιιι Ρατιἰτττιτἱα

ἱτιιιιτιεττιτ:Ια τιιιοπιοτΙο- ΙΕ 8τττττ ιΙε

Ιιτατιτ. Ι.2. 69. ιιι .ττΒιιε @Με εστι

ίἰιΙατιτ τΡΙΓτοριιττι.ί Ι. 2.7 τ.

εοιιτείΙΙοτιτ: που αιιτ:ΙΙαιιτ τΙΙατοιιι Με

τιτοτ.ΙΙΙταττ. τ τ Ι. 2.478.

(.οιιτείΙ.Ιο τσάι: Ρτἱτιιαττι. Ι. ;ο7-9ιια

Ιιοτα α τατιοτιιτιε ττειιΙατιΒιιε Βέτα.

Ι. 2ι9. δ τιτιοτιατ:Ιιια Πτι Πε αιτιώ

Επι. Ι. 2.9 6. (ζοιιί ΡΙιιτιΙιιια

ίαττττΙοτ5Βιια τιιτ5'ια.ΙΙ.)·ι. ΠοτιΙιττατι

τω· αΒΙιαττε 6: ΡττΙΙητττι τΡιίτορο

Ι·ττιιτΙ ια παιιο. Ι. 2.;7.

ί:0ιιττΙΙΙο α.ιιιιιια αι! Ρι·ορτΙιιτιι βατ

τΙοττττι. Ι. 2.39.2.69. τΙΙιε ΙΙΒΙΙΙι1ττι.

Ϊ- 239. 2.62.. τΙΐε&ιιε. Ι. 'απ. αιω

πιοτΙο Ι:Μ:ΙειιτΙ8. Ι. 2.7 ο. ΙττΙτιιτΙο

Ρώτα. Ι. μα. ἱια ττιιἱιιττιτι Ιοτο. Ι.

. 2.70. τΙτΙι‹:τ τΠΕΙιιττ8τα. Ι.2.7ι. ιτι

.τα τιιιο πιοτΙο ἰιιτιιιἱτοτιτικ ρα:τ:ατο

τσιπ ω....ωτωιω. Ι. 2.7ι. <#βη.

!:οτιττΙΙΙο ιιιιιιΙΙατιιιαττι Ιτεὶτὶτιιιιττι

· τιιααιτιι τιτιτιρταττ:ττΙΙτ..Ι..μ..Βοιι

- @τα απο τιιοτιο ιιιιιιοτιτιιτΙα Ρατ

τιιττ:τιτια. . . Ο Ι. 2.75.

(ἶοιιΙἱττιιατἰοτιἱε τΙΐτότιιτ. Ι.2. 6ο . ι εστι

ττΙΙΙε δ: ιειιιτιἱε τττΙΡιττισΙα. Ι. 2.6 ο.

()οτιιιιεια ιτι τοπιο 8τατιιι. Ι. ιο ;.

(Ιοτιτ.ιιιιε τοπικ. Βι·ιτατιιιι:τ. Π. 7η..

Ποτιατιιτε ΙΙΙιτιε ΑΜ τοπιιτια. Π. μι

Πωσ ·ΙΙτιττιτΙΙ:ιτιιιε τΡΙΓεορτιτ._ Ι. 76.

. Ι.

Οοτιι·ατΙιιε ται·τΙιτιαΙιε τΡΙΩ:ομιέ δαΙιἱ
. τιττιΙΙτ.. Μ Ι. θα. 82..

ΦοτιτατΙιιε τΙτ ΜωΈκι·ώ. Π. ιι τ.

ίΙοτιΙΕΙττιτΙε δε Μπιτ ΙττνιατιτΙτιττι..ΙΙ.

101. . ·. ω.. . . Ι

ΟοιιΙτετατΙοτιτε τττΙτίιατιιπι απ. πιο·
....τιωτι.. Ι Ι Ι Ι ··Π.;τι.;2..

Ποτιίτιιτιττιε οΙατιιτιο αΙἱειιο τι: τ..ωτα- Ι

. τω. Ι. 2.7 δ.

Οοτιί'ΡΙτατοττε τικοπιττιιιιιΙτατι. Ι.ι ο .τ .
ατιωττω; τ τι Π Ι. 2.68.

Οστινττιιιιε ιιι ιιτιοτατιΒιιε ττΙτιττιω

τω. Ι. 2. αι.

ΩοτινττΙ-οτυπι (ΞταιιτΙιτιιοιιττιιίιιιττι ιτι

ΓοΙτιιτια.ΙΙ. 95. ό· ής. τι. Ι:ανττ Κο

Ιιτι·τιιε ιιο Οοι·τ:Ιιοτι εαττΙΙτιαΙΙ5.ΙΙ. 9 ι·

εοτιιιιιιαπι μισά τ:αιιοτιισσ: τοΒιιΙαττε

ςιιιΙιιιε Ιτι€τττΙι ικιωω. Ι.2.ι7

(:οτροταΙια τιιιοπιο‹Ιό ΙαναιιτΙα. Ι; 2.6τ.

νοτιιίταττ ατττιτα τοττιΒιιτττιτ:ΙαιΙ.α 67

(3οτροτε δ: δατι8ιιἰτιτ Ι)οττιιτιι ιτι τετ

ταττι ιια:ιάτιιττ τιιιιτ:Ι αετιιτΙιιτιι. Ι.

. α. ω.@Μαιο τΙἱΙεέτὶοτιἰα ΠΒιιιιι·τι. Π. 98.

Ωτοί:τιιτιιια ατεΙιιτρΙΙττιΡι.ιε Ποτοττια8ζ

. Π. η τ. ' .

θα: ω» Ετ τΙΙρτιιε 6: ΒΙα:ΙΙι15. Ι. τι.

. -ετι1ειεΙΙΒιιιιτιι ατΙ ΙΙτττιιτατττι·ι ιτι ΙἰιΙ›

Γτ:τιΡτιοιιιΒιιε αρτιοΙιτιιττι. Π. ;8.

ΟιιΙΡα τιιιατιτΙιτι ττιατιττ αΒΓοΙνι ιιιιΙΙιιε

ΡοΕτΙΙ.ΙΙ. το. (δτιΙραττιπι· ττοτττέτιοἐ

. ιι€ττι Ιτι αιρΙτιιΙο απο τιττιρατιι8τιιιτ

τατιοιιὶά ττειιΙαττε. Ι. ιο α·

(λιτά Βοιωτια τΙττταΙιΙτιιτ. Π. ιο α.

ΟιιτιαΙτα τιοιι οτὰΙτιατιτΙἰ σπιτι. Π. ι ι τ.

Π.

Α Μι τι ε ει· σε Π. τω: ΕτατιτοΦ

τοπτ. Π. τ.

Ι)αιΙιεττι1ε ΡΙΙΙιιιιιε τ· ΙΓτορτια. Ι. 691

ΠαιΒοττιιε δτιιοιιττι ια ατεΙιιτΡΙΓεορυε.

ι. 7 6. τα ° ° ” τ

ΠαΙΡΙιιιιιια ΑτιττττιΙοτιίιε .ια ΔιιεΙιμ _



.τΝπεΧ Ετ ΕΕΚ Π' Μ

τ /οπΓεε. Π. τω..

Ι):ιττιπατοττιπι παπα τΙινετΓα·· Ι. ι. ό.

Ι)επιεΙ ΜατΙονιεπίιε τριπ:ορι1ε. Ι.ιι. 7.

απο Επι: Με: ΓοΙνεπτια. Π. 98.

Πεεαπιιτιιε ατι Ιιτπιαττι ποπ οπο. Ι.

από.

Ιϋεεαπιιε ιπ εεεΙεΓια Ι)οΙεπίι πιιΙΙιπτι

παπα ΡετΓοπατι1ττι. ' Ι. το8.

πω” ι Ιαιειε ποπ τεειΡιεπτΙ2.

Ι. α το '

Πεειπια ποιιοτιιτπ εεεΙεπαιιιτοιπτιι

Ι.πτιονιεο τεΒι “πω” ΑΙπιεεπΓτε

πεΙΙιιτπ ίἰιΓειΡιεπτι εοπτεΓΙιε. πι”.

Βεειτπετ ατι πιπιατιι που. τταπεπτιαε α

ραττοπιε. Ι. ι. Π.

Πετ:ιτπαε ει: τεττιε πο” ρι·ορτιιε πιαπι

πιιε τοπιο: ποπ ΓοΙναπτ Ωιτιοεκπτω

Π. 6 τ.

Ι)ετΙιεατιο εεεΙείι:ε·Κοτοτπα8επίιε. Π.

α μ.

πωπω» εεεΙεΓιατ α ΡΙιττιππε ειιιΓεο

ριε. Π. η6ε·

Ι)ετιιαιτιοπιε ιπ πιο εοπετιιιε ιπτΙιιΙ

Βεπτιτε. Π. τιμ

ΒεΓεπΓοτετιι ίιπιιιΙ το οι: ιι1τιιεεπι Ιε

Βτε ρτοπιπεπτ. Π. ; τ.

· Βεπέτιπ·π Με” ποπ πιο πι τΙαπι

ι παπι εεεΙεΓια τει:Ιοπτιατε. Ι. τμ.

Βετταπεπτι παπι πιο ττιιιιε τω” ατι

.. Ιιιπεαττιτ. Ι.;ι.4.

Πει Γιπιτ οττιπια. Ι. ;. ειπε πι Ιιοτ·πιιιεε

ρτονιτιεπτια. Ι. π.. πεπεπεια. Ι, α,

Ι)ειιε τοτο εοτ‹ιε τιιΙιοεπόπε. Ι. ε. ε.

Πετιπι οιιι ρεττΙιτ , πιΙιιΙ Ιιαπετ. Π. ι. Οι ο

.Ι)ιατοπι Ειιεπατιιιιατπ ιπίιττπιε ποπ

πω, :ιτε τοπΓειιιοπτε απτΙιαπτ νει

παρτιαεπτ Γιπε πετείΙΙτατε. Ι. 2.48.

;ὅ7.

ΒιοπνΓιιιε εριΓεοΡιιε Ρατιίιετιπε ιι (Πε

πιεπτε τπιΠιιε π ΟαΙΙιαε. Π. τμ..

Με. πιο νιττιιε απτεα , νιττιιτιππ πια

- τετ. Π. ιι.

πινω οικω ειπε. 1. ι τ.

Ι)ινιτεε οτιιππε οι ποπ οτ Ρι·οοτιεττπιι

ΓετΙ ιιτ ιιΓιιπιτόπιατιι·ιιτι τΙεπεπτ. ερ

Ποτιο Αιιιιεεανεπίιε επιιιτοριιε. Ι. ιι8.

Ι)οΙεπΓιε εεςΙείιατ ΓιιιιτΙαιοτ ΕΙιιΙτιεπετ

π τιιε. ε Π. το ε.

ΠοΙεπιιε εα:Ιειια ιτππιιποτα 8: (Μετα

Ι. τοι. "τοτε πι ΓΡιτιτιπιιιπιιε Δ: π:

τεττιροι·αΙιππε τΙιτπιππττε Ι. ωχ.

ειπε τεε οοπτιποαΙεε τεειτ Ηαι·επΙ

ε” πε εοπιπιιι·τπο Γετιε ναεαπτε.

Π. 8 τ .ι .

ΒοΙεπΓιε απτιίτεε απΙιιεριΓεοριιε τιιδιιιε

Ή :οι 7ι-74·7τ-76σ τσ8σω

8.6. οτ. ιι8. πιο.. μια τπεττοροΙι

ταπι τιιιτιιοπατιι Ραειιιτε πΓιιε :ίπ Ι.

Μ·7· τ

ΠοΙεπίιε εεεΙεΓια Κοπιαπε ιτπιπετιιατε

- Γτιπιετίι:α. Δ Ι.ιι.8.τεο.

ΒοΙεπίὶ ερἰΓεορο ραΙΙιιιπι ρτιπιιιε τοπ

εαπ (ΞττεοτιοενΙΙ. “ Ι. Ι4!.

ΠοΙεπΓιιππ ατεπιετιιΓεοροτπτει Γετιετ.Ι

τιμ.

“Ι)οΙεπΓιε ειιιΓεοριιε ιπ(ιαπιιαπιιπι αι·

επιεριΓεορατιιτιι ιπιτπιι.ιε. Ωρα.

ΠοΙεπίιε εριΓτοριιε τΙε ιιτποτιια αεεπΓα

τιιειπ τοπειΙιο Ιζεττιεπίι. Ι. :το

Ι)οΙεπιεττι εΙεει:πτπ ι Τιιτοπεπίι ατ

επιερο εοπΓετ:τατι δ: ει οπετΙιεπτιαπι

. ρτοτπιττετε τιεπετε τιεεΙατατ Μεταπ

τι" ραοπΙΙΙ._ 7 Ι.ιιο.

ΒοΙεπΓεε πιιΙΙππι εαποπισ.ιιτ οπι ποπ

μια οπττΙιεπτιατιι @πιο Τετο

πεπίι. Ι. ιι8.

Ι)οΙεπιτε πωπω τιεεεπι απ εκτοπι

πιιιπιεατιοπε απΓοΙνιτ Τιιτοπεπιιε

ατεπιεριΓεορπε

Ι)οΙεπΓε (ιαριτιιΙππι επι απ· πεπιε

ριΓεορο Τιιτοπεπ ι ΓαειιΙτατεπι οι

εεπτ.Ιι εειΓεορι. Ι. 18)·.19;. πρι.

Ι)οπ:ιτιο Γε ει· αΙτατε οπΙατα. Π. 18.

Ι)οπατι τεΙιειοΙοτοπι Ιιαπιτιι πω

ΒιιεπτΙι 8: που: τεΙιειοΓι απ εεεΙείια

τιεΓεπτΙαπτιιτ. Ι . α. τη.

ΠοτιοαΙτιιιε ΑΙετεπΙιε Γινε ΜαοΙονιεππε

. εΡιΓεοοπε. Ι. πι. ιι6. τετ.

Ποπιιιτε

ε

[πιο. _



ΕΤ νΕ11Βο11:1Μ.

Ι)0:0°ΙΙ:0 επ::ε εΙο::πἱ:ο:ἰπ:π :εποπἰεἰε

τεει1Ιε:ΙΙσπε ΙΙΙΙεἰ:π:π. Ι. μη. ΙΒΙ

:1ποπποεΙο Γε :Ι:Ιοεαπ: Βε:ε:ε. Ι. 3 ω.

ΠπκιπεΙαε εΙπιεοπιιε. Π. ;.

Βι1:ιππ πΙΙΙΙΙ απ:: Γπ:ε Γπεεε:ΙΙ:. Ι.2.:..

Ε.

Β::Αποπε οπο: δ. Οπ:πεπεΙοεΙ.
Ι. ω. π. .Ι

πω"... εΙΙ:&ι13. Ι. π. ο.η ε. Ιπ :Ιε

:ὶεἱε άπιππε::ι. Ι. 2.; π.

Εε:Ιείπε ἰ:πΡ:πεΙεπ:Ιε ::νε::π:ὶει. Ι.

1. ο 4.. π:: ΓπποεΙΙεόΗΙΞε Ιπ :Ιε :επο

πεπεΙ:ι. Ι. 2.61. Με Γε:νΙ:Ιο ποπ τε·

ιπεπε:ιπ:. Ι. 2.;;. ::ιτπ:π ποπ:: ποπ

εΙΙ:πεπεΙε. Ι. ›. ι ε.: 6 ε. εε. :ΙΙ:ΙΡΙεπ

:εε εκεοτπκπιιπἱεππὁἰ. Ι. :ο 1.. η, ε.

Π. οι. δ: :παπι Ρειεε:π Ρ:::π:Βαπ

:εε. ° Π. 1 :η

επ.ι.π.ιω πεΒο:Ιε. π:: Ιεἱεοε ποπ τε:

πιἱπππἀε.. η ό.

ε.π...π. :εκ ΑπεΙοτπ:π δεο:Ι:ε τεεπο

:επππ:πι:. Η. π.: πο:πεεΙπιπ :πε

ΙΙει: :ε8Ι Ρ:επεΙειε :στο Ι)πεει:π λοιπ

απ:: Π. Π. χ. :ιό απ:: :ΡΙΙΙοΙπ πω

ΙΙΡΡΙ :εεὶε :....:.... Π.: ›.8.ε]πε πι·

:ιι:πεπ:ιππ ο: οΙ:ΙΙ:ΙΙΙπ.ιε ίΙΒἱ ε Πεπ

εἰε: :εεε άε:Ιε ω... ΙκιΒεπάΙε8: π..

:::προτε ::ΙΙΙ:πεπ:ΙΙε. Π. 172,. Ιἰ::::- Ν

τ:: :Ιε πειέ:ο απ:: ΙΙ::ιπ:ἱε ἱπἰ:ο δ:

π:Ιππιιε ει: €ειΙΙ:Ι$ πι.: ἱπνὶεεππ :εά

:Ιεπ:ΙΙε. ΙΙ.16)'.

Ε‹Ι π:ιτοιιε :καιω ρτὶπεερε. Πω”.

ΕΙε.ΕΙ;Ιο πω. :κ Ρ:οΡ:Ι:: εοπετεπε

:Ιοπε. Ι.:.ι6.2.η . :ρΙΠ:ορΙ Ιπ :παο

:::ΙείΙ:ιεεεΙεπτα::ι. Ι.:8 6. ΙΙΙΙπε :Ι

:πε, Ειπε.

ΕΙ:6:Ιο νΙ:ΙοΓε Β:ΙοεεπΠε επ:ΙεοΡΙ. Ι.

η· Δ..

ΕΙεεκποί.Υπε ρεεεε:οτπ:π :::πεόπππ.

Π.56. Ιετ8ἱειι:ὶὰιιρΙἰε:ι:π:. Ι. Μ.

απ:: :πο::ετπ Ϊεεἱεπὸ:ι. Ι. 16. :επι

· . θα:: :1πΙΙ:1ι.ιε ρο::ΙΙ. Ι. ι6. :ιο ε:ι:π

εσφεπ:Ι:ιπ:υ: ::ΙΙ:]ιιΙ:: :ΙΙ:οτιππ δ:

νεΙΙΙ:πεπ:ει. Ε; ω. ΕΙεε:ποί-γπα κ

εΙ:ΙΙ:π·π:π οποτπο:Ιο εΧΡεπ:Ι:Μα_

Ι. η.:

ΕΙ:ειε :ιΙ:Ιπε δ. ΡΙο::π:ἱΙ. Π. η:

ΕΜ: πει... δ. ΜεΒΙοπἱ Ρπ:ἱῇωῇ5_

Π. 8;.

ΕΙΙ:ιε εοιπ:ε (::ποι·πεπεπΠε. ` 1_ η ο_

Ιΐ.Ι:πετε:Ιυε Α.πιοΙππ:πίΙε :ΡΙΓεοΡηε. Ι.

ιι8.

Ε:πιπο. . νΙε:εοππ:ΙΙΙΙι (Ι:πο;ΜΠΕΠῇ$

περ:ιε Ηποετ:Ι :ΡΙΓεοΡΙ Ιπ ωοωρα:.

:ιο 8. 8::οϋ Γερι1Ι:ε. Η ,_7_

ΕιιεεΙΙ:εΙεΙπε Τ::ι·οπεπΠε ...ιε...π.,

[Με. Ι. 8·9.·ιο6. 1η. Θ·/29. ΠΙ_

ΕΡιΓεοοπ:π ο:‹:ΙΙπε:Ι Ιιινεπετπ :πηοΠω

ν::επ:. Ι. Α. :Ιοε ρ:οΙ:είΙΙο Ιὶπεπε.

:πει:ε:π:ι.Ι.ιι8. ππΙΙι1:πΙπε Ι1εοε:Ιπ

:ποπ::Ρ:ε:Ιο πὶΙἱ ΙπνΙ:ε:πε π. εποε::

ΙΙ-7-1-εΙυε π... Π: Γπο:ΙΙ:οτιππ τ::

επΙει. Ι. 74. εΙοπΙΙσπε εοπτΙετππωε

:Ιι1ε.Ι. μ. ε Επι” "πω... :εεἰρεω

τεει.ιΙΈιπ: Νεππε::πίεε. Με.: ΕΡΗ:

ΦΟΡἰ Β:Ι:εππΙ:ε ΙΙ:ποππιεΙ. Ι. Η:

ΕΡΙΙἔοΡἰ Βπ:εππΙ:: ίερ:επε. Ι. :.μμ

επ εοτπω οπο: :πώ π: ΜΑΜ Ι.

πι:: εοε εΙεροπεπ:ΙΙ Ρ.ιαη"ΜΜ

ΙΙ)! δ απο:: εοπεεΙΤε:π :πεπ:Ι:π:. 1,

μ· ΕριΓεορι Β:Ξ:πππἱ:: ρο:επ:η:

:Ι.πεΙεΙπεοπΓπΙ:ο ιπε::οοοΙΙ:επο 01-

:Ιὶπε:ἱ, εΙ:ει·πο:ιΙ:ετα Ι_ μ_

ΕΡιρεοΙε ιπ ...Με Για:: Γπρε:ΙΙ:Ιο .τι

επρρπ εΙ:ι.πΓε. ποπ Ιε8:πάει. Ι, 264.

Ερι:Ι1:::ι 8ειΙνε:ο:Ιε. Ι_ 3 ο

Ε:ε:‹Ιιιε ε:επΙ:ΡΙ1εοΡω ΤΜοΠ°ΠΠ8. Ι.

Ϊ)”3.

Ε:ε:ιπιοε::πε :ΡΙΓεορπε Βηο:επίἱε. Σ.

2 Ζ Ο ο

Ε::επτεἀπε :ΡΙΓεορπε Ρει:ΙΙΙεπΠ8, Ι_

ιι8.

Ει·επεπι·ειπε ερἰΓεορπε.. Ι_ )_19_

Εππεπεε:όιε :οππ:ΙΙΒι Β:ἱ::ιππἱε:ι ΙΙ.

7 4· ·

ΕπεΙια:ΙΙΙΙ:σ. π:Ι :πΙππε ἰπ Ρ;:(ς1·ω, κά
° Ζ ε Ι



ΙΝΠΕΧ Κ Ε Κ 'Η Μ

ρἱεπιἱπ. Ι. ι.·χο. οδτ:ινο .πε τεπο

νεπά:.ι. Ι.ι6ι. ετιιιιε ειιΓτοιιιεπο:ι. Γ.

ι6ο. ιππιτιιιε ιιιιοτιιοτΙο πω. Γ..

167. ειιτπ ιππτπιιε ποπ τι·ιτιιιτιιιτ

.ιπτωε Με πεεεΓΠτετε.Ι.ι.ε8.ι.6 7

επι τρωει ιτιιιιεπε τιιιοεαπτ πατε

πει. Π. 116.

Εστω εοιπεε. Ι. ι ι. 6.

Ειιε!ο πιοπιιετιιιε τ..." Βεπειιιέτι επί:

' εορὶ ΑιετεπΠε. Π. ι· ι..

Ενεπιιε Βοἰεπίἱε ερἰΓεοριιε. Ι.6 6. 6 8.

Ενεπιιε .τω δ. ΜεΙππι5 νιτ νιτα ρω

τπωΙιε. Γ. 18. το. 64.. 66. 68. ε..

νιτι1επιθ:ιιεεριπ:οριιε. το. ειπε οι·

ιιιπ:ιτιο. )·8. το. 64.. ι θττεοι·ιο

ν”. ι μ.

Ενεπιιε ε!ε Εοτείτε ε!εξτιιε ερὶΓεοριιε

(ῖοτἰΓορἰτεπίῖε. Ι. το ο.

Ειιετιιιιιε ρερει ΙΙΙ. Ϊ. οι. ιιτ. ριπή

πρ.. πιοπιιΓτετιι Κοτοιιετιίιε εοιιπι·

πιει. Π. μ. εοιιΕιτπιπτ οτὸἔπιεἐίὶετ

ειειιίι πιοπιιΓτει·:ιιπι δτινιοπιι·π.Γε

ειιπι ιιΠιε πιο το ε!ερεπάεπτιβιιε. 1 Π.

το. ειπε Βιι":1 ρω εεε|είιπ Τιπο

πειιίῖειὸνετΓιιεΏοἰεπΓειπ. Ι.8.6.

Ενοιιιιε ο.τεπιεριΓεορι1ε Κοτοιπεεεππε.

Ι Ι. ι”.

τω»... τιτειιιερΠεοριιε Κο:οτιι:ιροπ

δε. Π. τ”.

ΕιιΙτοΞιιε ερὶίεοριιε Από.τετινεπίιε. Ι Ι.

ι. 8. ι. ι ι. ι”.

Ειιιιδτιππεε ρτοἱιἰΒΪτιε. Ι. 2.”.

Ειτεοιπιπιιπιεπτιοιιιε Γετιτεπτιτι ιιιιοπισ

πο Γεττπι!:ι. Ι. ι. πο. ΓιιεΠε ποπ Επι.

α. ει. πετ ρτο πιο Με. ε 6 ι.. επισπ

Γεπι πι τιιοππετιοε τω. ποπ Γετ:ιπτ

:.ΒΒειττε. Γ. τ; σ.

Ειεοτπιιιιιπἱετιτο εοιπιπιιπιειιπε εΧ·

εοπιπιι.ιπιεπτιιτ. Ε; ο. Π. ι μ. ι 6 ι.

Βεπεπειοτιιιπ Γιιοπιπι ρετιειι!ιιτπ

ρ:ιτιπτιιτ. Γ. τ”. Ειτεοιππιιιπιεπτι

ΓἔιτὶεΓπεἱιιπτ επτετιιιιιιπ Γο!ν:ιτιτυι·.Ϊ.

ι ι ε. Πτι: ΓπτιεΓ:ιέΕοπε ιποπεπτεε

ποπ ΙερεΙιτιιιιι. Ι. τ”. τ”. Ειτ

εοιππιιιπιεπτι ..τι Γιιπτ εεΠ`ετ ὸὶνἱ

πιιπι οΓΕεπιτπ. Π. ε”,

- Ειιιτεπιιι ιιπδτιο τρια επττε τεειριεπάτ.

Ι. πι... παπά ροτείτ Γεεριιιε. 18 ετ.

Ρ.

ΡΑ τ. ε ι: τι :Με ππροπεπτεε εκτοπι

τιν.ιπιειιτι. _ Ι. ι ο π..

ΗΠι2 δι€.εοπΓειεπτικ Γετνιεπιιιιιιι. Π.

το τ. `

Εετιιιι!ι ειοΒιιτιιτιι. π Εμ”.

Ειιίτεοτιιιε εριΓεοριιε. Ι. 38,

ΕτΠιι εριΓεοριιε. Ι. 58.

Εεπιιπ:ι πιο!! ειιιιί.ι. ί. ιο.ἱΠἱεἰτιιε Π·

Πιιειπ πιοπ:ιίτετιιιτιι ιπετεΓΓιιε. ;ο τ.,

εοπνετΓ:ιτιο Γιιρὶεπιἰει. ! .τι . εειττι επ.

ποτιὶειιε τεΒιι!:ιτιε ΙοΙιιε ποπ :Μο

τιιιειιιι·. Ι. τη.

Πίτα Ρετ ιιππιιπι οιι; οοίετιτππάτι. Γ.

ι 8 τ.

Ετα·ιιιππιιεεριίτοριιε ΠοιεπΓιε. Εμ”.

η;; τ”. τεό:ι·Βιιιτιιτ ειπα! 'μερα

Γετιπτιιιιο πωπω Γυιιιπ ...πω

ρωππω ρτεροδιετιτ.Ι .Α7_ώ μι

Ποιο τιιιττετε τω.. Νιεο!ιιιιε ρε.

Ρ8· . ο!. τω..

ττωεπω επτιἱἰπιἱὶε. Π.6ο. 6 τ.,

Ειτπ·ιιιε τεπετε ε¦ετἔειε ό: πιοιιτιετιιε πι·

τιιοιτιι,ιπ. Ι. τ; 6. ω”. μη.. ωσπο

ειιι :κι Ειτιιιιιττι οι: πάει: πιιιι! κά·

ριππτ. 1. ι π ο.

ΈΠειιππττιίι τιιοπιιἴὶετἰο ΓιιΒρειιιιτ

Εοτοιεεπίε 8.”Γπιιι·ὶπἱ. Π. ι τ.

ΕΓενιιιειιτετιιεριΓεοριιε ΚοτοπιεεεπΓιε.

Π. τι τ. .

δ. Ε!οτεπιπ (:οτρι1ε Τοτπιιεἰιιπι ττατιΓ-·

Βιιιιτπ.· Π. ι μ.. ω. 8ει!πιιιτιιιιιι τε

Ιτιτιιπι. τον..

δ. Ποιτπτιἱ πιοππίτετἱιιτπ ο επ·οΙο

ιι·ιπεπο Γιιιιιιοιυπι. Π. τ”.

ΕΙοι·ι:ιεειιΓε τιιοπ8.Γτεπιται ὅ. Νοτιιι:ιιι·

Με ενετΓιιτιι. Π. τμ..

Ρο!τιιτιειιε τριΓεορι.ιε. Ι. .τι ει.



ΕΤ νετττεσσυτσ.

Εοτττεε σερτΙΠττττΙεε ειστε εττΙτστΙτετττΙΙ.

Ι. 2.6 ο σόΙενσ Με τεττονεττττΙτ. Ι.

ι6τ. _

Εοτττετττεσίτε εσσετε εστττρσττΙτ ΙΙτετττ ἰσ

τετ Τστοττεττίστττ ετ Ι)οΙεττΓετττ ετ:

εΙείσττττ. Ι. τ τ· 7. ετσε εστττττσΙτττσ Ιτ

τττετστ. στ.

Εσττττεστττ ὰ ΙΙιεττε τττΙτττΙτεττΙετσΡσΙΙσττ

στ. Ι. τ”. σεττεττετο εεεΙείτσίΙ:Ισσ

ρτὶνσττὸἰ. Ι. :56. στα: ττττΙΙΙτ εστσττ:τ

ερτ ΜΗΙ:€τττΙ3. Ι. τ.88. Ωστττ ΕΜ Με

ίσττττσο.Ιτ Ροτττττ:σ.τττεε σσοτττστ.Ιο Με

δΙ:ετττΙΙ. ίσίεΙ.

τωτ....... το Νσττττωτττσι :τη στη ΙΙ

εε:ττ. Ι. στ. 7.

Ετετττετα τεστ σεΙΙστττ ετΙνετίσε ΑΙσὶτζεττ

Ισε τττΙ:στστττΙ τττοΙείττετττ Ρτσετσ:ττττεε

αεσττττττσιττε:ιττ. Π. τση.

Ετεττσο στεστερτΓεσρσε ΚστοπτεΒεττσε.

Π. στο. Ι `

ΕτεττΐεεΙο Ι:σΙεστΙεττσε.

Ετσάε8σττάτεττττρτε. τεστττ:τ. Π. η6.

ΕτετΙεττεσε ττσσετε δ. ΕΙστετττΙτ. Π. η.

ε. τ 6.

Π. Π.

Ετεττεττεσε ττττττσττττστ. Π. τη.

ΕττάσετΓσε. Ε ΙΙ.;.

ΕτοτΙτττττε ττσσ:τε. Ι. τισ.

ΕτστσσΙΙσε σΡΙΓεσρσε (Ιστττστεττίτε. Ι.

τ τ8. :.ι9.

ΕτστττττττττΙιτε ρτἱσι· ΤενετττΙ. Π. 4.7.

Ετοττττστττ·Ισε οττστντττάσετττσιτσε.Ι. 1.; τ.

ΕσΒΙστττεε ...τ ΜΜΜ. τισ: σττττττε

τΙστττ ττοττ εεφΙστττΙΙ. Ι. τ.;6.

ΕσΙεσ εστττεε ΑττεΙεεενεττίτε. Π. η 6.

ΕσἙσσ Κατσε εσιττεε Αττ€Ι€Βενετ16ε. Π.

ι τι..

·ΕττΙεστττε ΑτττΙε82νεττΙΙε εστττΙττε ντο·

Ιε·ττττε.. Π. τ.7. ΜοιττΙετεσεΙΙτε στι·

ΙσεΙΙστττ σσττΙΙ.σττ. ΜτΙ.

ΕσΙεο εστττεε ΑττσεΒενεττίτε Μπόστ αττ

· ττ.νεττέτττσιττ Πισω στ ττττ›ττττίτετ·ἰσ

νττττΙσσιττεττΙΙ.ΙΙ. 69.τττ σεΙΙσ. Υστ

- τΙοετττεσίτ ΙερσΙτσε. Π. 69.

ΕττΙσσ Ι..εκσντεττΙΙε εσΙΙΙ:σσσε. ΙΙ. ττ8.

'το

κ @ο

Α τ ο τε τι σ ε σε θττΓτΙΙΙΙατε Έτσ

τττετττστττ τά σω..Δ.. ΙτοΙΙἰε.ε

σε ντττστττ στ! ττττΙΙΙτ.τττ στι: τττοττ:ιεΙττε

δ. Μετστττσ ΒετττεττΠε. Π. 81.

(Ματσε άε Σετ. ΙΙ. τω. ητ.

(έττΙΙστ Βοτττετττετ άΙ&9.. Ι. 118.
Ε 68Ιτεττσε τττεΙττσΡΙΓεσσσε Κοτοτττττεεττ

σε. ΙΙ. τ.4.8.

(;:τΙτεττιτε άστε ΑτσετττεττίΙε ττοττττττε τε

8τε Ετττττσσε σε μια ττττότιττ εστττ

Ν:τναττο. ΙΙ. τ; τ..

Ο:τΙτεττσε ερἱίσσσσε ΑστεΙΙὰττεττΠε. Ι.

στι. 2.:.ι.

ΟσΙτετ·σε εστίσσρσε Ν.τττττετεσίτε. Π.

2.; 6. 7

θπτ·ττττ εττ..ωσειω6. εττΙΙσοστ τΙσει·ε

:στη σε Ιττὸεεἱε. Π. 99.

Οσ.τττεττσε μ εεετττοτΤστσττεττΠε. Ι. τι 6.

Οσ.τστσττο ερτΙ00ρτ.τε. 1.58.

δ.τσί·τΞόσε ττσσε.ε ΜὰΙστ·ἱε·τττσττ:τΙΙετΙΙ.

ΙΙ τη. τ ·

θεστ:τττΙττε Με” δαντττΙσττί-τεΙΙ.;;.;6.

θετττττάσε εισσσε ντ..σοστ-.στω. Με τ.

Π. 69. .

ΩτσΗ·τάσε ιιτεστεΙστεοσσε ΤστσττεττΠε.

Ι. τη.

(Ι:τ.ττστόσε ὰτεσἰεΡΙΓεσριτε Εστστττ:τΒεττ

στ. Ι.76.ΙΙ. τ·.τ..:.4.8.

(Ξὰσσἱτἱιτε εστττεε ΑττάεΒενεττΙτε. Η..

ι;6.ι;7.

Οασθ·κΙσε εστττεε Β.ἰτ:τττττἰ:ε. Ι.8.τ.τ6:.

(στσΙτττΙσε εστττεε Ε.τόοττεττίτε. 64..

(στσθ·τάσε εστττεε ει... ΕστΙοτττε. Ι. 6 «τ. .

ΟτττιστεΙσε σε Ι)Ξττσττσ. Ι. εμ.

ΘεσσττΙσε ερἰἴεσριτε (ΙστττοτεττΠε. Ι.

86. τε. 11.4. Π. Μ.. ΑροΠοΙτετε

δετΙτε Ισεςτττσε. Ι. 78 8ο.

ΟττσσττΙσε εστΓεορσε (:εττσιττττττεττΠε.

- Ι. η ε..

θεστήσττε ερτΙσοστ18 (Ιοτ·τΙσττττ1τττΠε.

Ι Ι.:. μ.



ΙΝΠΕΧ ΚΕ Κυ!!!

.ΘεωΠει:ιιε εΒΒαε.

ΒευΪτἱὸιιεχρἰί-εορυε Βο!ει168. Ι. Μ.

1η. 148. ΡοΠαι εειΡι1επιιε ...ιω

ΡἰΓεοΡιιε. Ι. μη.

δωΈΗε!ιιε ΜεΙι1Γυε νἱτ Με: Ιωά:ιΒΞΗε.

Π. 4.9.

(ΜυΗάσ.ιε :Η Μξάυ:ιιπ :ει:Ι:ΠπωΟπι

Ηοωύο.τυω νἱ πΒΙιωτι1 ειιὶἀεπι Μ:

ίΕτνο ττ:ιτΠτ. Ι. 22.9.

_ Ο:ιαΜάι1ε ?Εκπευτίκε ε:Ιστ.Έιιε εΡὶἴεορυ:

Ι. ι μ.

Ι. 2.ι9.

(Σεπενειι: :ιτεΒἰοΡὶίἔοΡι1: 001.Πή.. Ι.

μμ.

θοοτεἰι1ε εΒΒ:.ιε.

θεπιτόιιε εΒΒε$ δ.ΑἱΒἰηὶ. Π. 36.

8.(Ξει·ιιτὸ5 πιοικιο:Μ $.ΑΙΒἰτιἱ 8Ιο8ἰι1ττ1.

Π. 6)·. &°/ἔ7.

ΟΦτειτόυε ειΒΒειε :Η ΙοΓιΡΒετ. Π. ό 4.

60τειι·άιιε εΠεεοπιι: εατἀὶικιΙἰε δ. .ΜΜΜ

ι1ἰ. Ι. 16 6.

6ετ:ιτάσε εατὸἱιπιΜ ΡτείΒ7τοτ δ. Μαι·

εοΠἰ. Ι. ιό ό.

(ἶΦτιτ‹:Ιω ΕπεοΠΓωεπίπ ορἰΓεοριιε. Ι.

1”. νἰι· ίἔιρἰεπε δ: ρτονἱἀυε. Ι. 7 7 .

μμε ΙοΒατιιε.ΙΙ. .η . 48 .Βαἱἀτἰει1ω

Βο!ευΓεω οικΠιια: πεΒἰοΡἰΓεοΡυ πι.

Ι. 7 ; .

(Ξεκια!υε ΟίΗει1Πε ερὶίὶοριιε. Π. Η.

Οοι·ωαιωε :ιτεΗὶεΡὶἴεορυε Κοτοπικι

επαθε. _ Ι. α”.

(δ οτνειίἱω εΡὶἴεορυ: ΟοποτωικηΠε.Ι.

2.2.8. Π. 1.7. · 7

(ΠΙΒιιΜιιε α:οππε ΑυιἱίΓιοὰοτετιίἱε. Π.

π. τι.

θἱιΒετΕι1$£ατἀὶιπΙὶ8 ΡτεΠητα. Ι. 8ι.

8;.

(;Πε!2τδι15 ετεΙιἱερἰί-εοριιε ΚοτοτΜ·

εςη[Β.ήι,ιε νὶαι δ Ροττιιπειτο-Γει·ἱΡτα.

Π. η!.

εϊι·:ιΙάιιε εΒΒειε Β.ΡΙοτετι:ἱἱ. Π” ό.

ΟἰΠατἀιιε ὶπνειἴοτ Ναιτιιιττει·ιΠε εκάσ

ΤΙΟΕΟΓΕΠΠ8.

_Ι.2.19.

Π72_ Ι. 4.2.

θ ΞΠεΒεττω .ιτεΒΞεΡὶΓεοΡιιε Τιποπω

Έ 58- 1. 7 ό·

. θἰΠεΒ:ττιιε οατὸἱπαΙἰε μείΒγιοι· δ.

. Μπτἱιιἱ. Π.5 .
¦ θἱΠεΒετ€115 :ΡἱΓεοριιε Πειτπιοταπΐτε. Ι.

ιι 8 .

ΟΙοήειω οι ΜΜΜ που εΙυετειτ ςι1ἱ

νιιΙτ ΡΙ:ιατε Πω. Ϊ. 1 9 .

Οο(ΜΜάυε ΒοΙοπἱ:ηίῖε. Π. ι”.

(ἰοἀεἴτἱὁυε οίον' δύση. Π. π”. ι”.

ι Αν. 6.

Ο οέΜΗόιιε ὁ: Ηαὶειιτὶο.. Π. η ;. :με

κατ” «Μπα Ροι:ι:Η Αη8ιἱ2Β Κα. Π,

1. ; 2.. 19 6. ' Α

ΟοὸεΒ·ἰὁιιε νἶεεεοωοε. Π. η.

Ο οίΪὶ·ἰἀιιε ΗΙὶι1ε ΓιιΙεοιιἰε Αηάσε:ινοπ

7 Πε σοωἱτἰε.- Π. 69.

(ἰοὶἶτἱὸιω ρτἱοτ άι: ?Με Β:ποτάύ. Π.

6 Δ..

Ο οπιε:ἰω ωΠε:. Π. 2.8 ο.

Ο οτο:ΙΒιι!υε εΡἰί-εοριιε. Ι. 2.18.

Οτειιιὸἰπιοητςτιίἐε επτα όρωιιε Για

επιβὶτιιιπ οΠαι ποπ :κὶΒιιπ:. Π. 9 ό.

Οτωε!Μοητοπδιιω Ρτἰοτ δ Κάκτ

το ειιτάπιαΠ ΓιπΐροηΓυε :ιΒ εὸωἱπἱ

ίὶταιἱοπο. Π. 96. φωτο Γιιίρ:πθο

πω: ίὸΙνἰι Ιπυοεειπἰιιε μη» πετώ”

Π.9 7 . Ο τιικΗωοιπ:ηΠιιω ερἑίὶοΙει.

.Μ Ιηποσοιπἱιιπι Ρ2.Ρ:-ιπι ΙΙΙ. ‹!ε μ.»

Με πιοΜΒιιε «:οπνετίοι·ιιω. Π. 9;.

Μ. . . .
(Παει: πεεείΠτο.5. Ι. π.. ωι:ιει ροτιιι:

φωτο νἱοἱεπτο. όοα:ε. Ι. 7.

ΟτεΒοτὶυε πϊ£Ι1ἰ€ΡὶΓ£ορι18 ΤιιτοπεπΠε

νὶτ :ΜΒΜ ειιιἐἰ0τὶτει:ὶε 8: Ρτοβἱτο.

Μ. Π. 2.; ό.

Οτοεοτἰι:ιε ὸἰπεοιιιιε εειτὰἰιπιΙΞε δ. Απ·

8:Π. Ι.8ι.85.9ι;ιέ6. Π”.

ΟτεΒοτΞιιε £2τἀἱπεΙἰ5 «ϋποπικ ω...

πεπίἱε εΙ:&υε. Π. ω.

Ο τεἐοτἰικ ΡτείΒ)ιτοτ εεκὶὶπαΙἰε. Ι. 8:.

ε: . - ··

οϊτ8οτἱικ εε:ἀἱιπιΙΞε ρτεΠη:α δ. ΟΠ·

ΙΕΧώ. 7 Ι. ω. Π. 61..

Οτε8οτἱιιε μη» ΥΠ. Ι. 69.. 7ι. δι.

8 7 .η 4.ΑΡοβοϋεπ ιιππιιοτἱε. Ι. 68

Ρτὶωυε

κ



ΕΤ8 νΕΚΒΟΚΠΜ

8 Ρἔἴωὶ1σ ἰηἀιιἱίἱ: ΡειΙΙἰιιπἀ Ώοἱεπίἱ

ΡταΪυΠ. Ι. :4.)·. :μυ ΡτἱνἱΙε8ΪΜ0

ρω πιοτιειΙΙετἰο Κοτοιππίἱ. Π. 2.9

ναιό2: ορΗϊοια. Ι. _;7. ό' /ἔ9·
ν (;Μ80ΓΗ ΙΧ. :ΡἰΠοΗ Φ: ςιιὶΒιιΓὁιαι

Βακετὶεἰ:·(ἑἶτωειπἱα. Π. ιη.

(Ξτἰπιο ατεβιεριΓ4:ορπε Κοτοωαεεπίἱε.

Π. ι”.
Δ (Μρρο οτεἱιἱερἱίἰρραο ΚοςσωεΒεπΠε.

Π. η 7 .

Ωικι!τι:τἱιιε ΔΗΜ: ΤτεεεηΓκ. Ι. 2.53.

Ωαετικτἰιιέ ειΒΒειε ΜήοτΒ Μ0Μ[ω'"·

Π. π. Ρ - . _

Οιισεοιιὶ νἱ€ετἰ1 ρωιιιαπω. Π- Π·

θιΜτόιπ έα Α: 'Βια Ποπύπω #9

π:/εω..]. Π. 1 4 9

θιιὶ‹!ο Βιι:ἱειιἱετἱιιε. Π. 7 8 · 7 9·

@Μάο ειτὸἰωΙἰε 8:αιποαΙΒΜε 8.Κ.Ε.

Ι. 89. Π. μ. 6ο.

(Μάο ωτὸἱωΙὶε οΜεοι·ιικ 8. Ματἰσε

Η ροι·ύει:. Ι. 89. 91.·.Π. 6ο. 62..

ΒιιΜο Ρτείἱητει· τατὸἱπιιΙἰε. Ι. 8ι. 88.

(Μάρ εατὰὶκια|ἰε Ρι·σίΒγιοτ 8. ()!πγω·

·8οπἰ. Ι.88. ΙΙ.;;.6ο.

Όπωσ αιτὸἱιπἱἰε ΡτεΠητοτ 88. Μια

· ταπϋ δ.: Πειιτιειθ. Ι- 88

ΒιιΜο αω....ι.. Ρι·οίΒγτει· 8. Ματια

απο: ΤγΒοτἰτπ. Ι·ξ6!·

Οιἱάο επάιωιΠε ΕποίΒ)·τετ ΗΠοτιε. Ι.

88. ω.

(ἱιιἰεΙο Φ: ΟειίὶἰΙΙἰοπε. Π. 8Ισ

(5ι.ιιάο ερὶίἐοριιε Βεἰοε€πίἱε. Ι. 19 Ι.

Π. ιι8. .

. ΟιιΜο Βαι·:Παι·εΒέ. Ι. ι 3 7·

ΟιιἱΙΙεΒοτιικ ατεὶιἰορἰἴεορι1ε Κοτοπισ.

εςη[]ς_ Π. 2.;8.

.(ΜΙΜπιικ αΒΒα: οειάοτοεπΠε Ει&ιι:

ιτεΙιἰερἱίεοΡιιε Κοτοττ.υι8επΠε. Π.

π. Δ. 8 .

(ΞιιὶΙΙ:Ιωὐε ά: Ωτεᾶοπἰοὶπ Αιπ8Πι οἱ:

(", Π. ι9:..

(ΞιιὶΙΜιπιπ ότι: Νοι·ωαπποτυπι ε. κι

Β Α..8ι.... Ποτ πι·

βαΠΜωικ ερὶίιομιε ΕΒτοἰαπΙΞε. Π.

27410

ΟιιὶΙΜωω 8οιιΒτἱ: Μπάειτοι· :ΜΜΜ

τἱἰ άσ Α: ΒιΜ-β0Μ)0 ΜΜΜ Β. Μα·

τἰ:ε ΚοΒ:ιΠε. Π. πι.

(ἑιιἱΓηεηίὶω εστώτατιωι ΑπΒἰἰε ττα‹!ἱ

μιά: Κα Ιοϊιππποε. Π. ι8ι. 188

@Με Βοπιἰπεπι θεά ωοττει!οιη. 1. ι 9.

. Οπωβειτάω ατεΒἰοΡὶίἔοΡιι: Κοτοπια

ΒεκιΠε. ΙΙ.:.;8

(;ιιώιο.τάιιε ατάιἱῳἱΓεοΡιιε Κοτοπ12·

8επί.ιε. Π. 1.”

Οιιιπι2α: πτεἱιἰερἱίἔοριιε οοἱοιιὶεπΙῖε

Ι. ; '

Ουπ:Βατιιε εΡἰί-εοριι: ΕΒτοἱεειιίἱ:.

Ι. :.ι8 8

Οιιοικιππικ τα. Π. π.

(Μειώστε: ΒτΜηεύετ τε8ἱπα. Ι. 4.4.

Η.

4ΗΑ1πτοε με:Βμετοτπω φαω

:Με άο!κειτ. Ι.:.)·8

Ηατείἱε Μ δττπΜπἱΔ :Βοωϊπππάει Π.

1η. Βατώεοτυπι βαστα: σκοπι

πἱιιπἰεπτἰ. Π. :ο8

Ηιιωἰ|ἰπιιε ορϊί.οορι:: Κεάοποπίἱε. Ι.

π.μ

Η:ιπ:ιεΙΜιιε 8ο Μεάιππ:. Π. Μ.

Ηειι·εαΪΐαε 8ο ΟοπιΒιιι·πἰο 8ἱεπἱἴοτ 8.

δαπιί-οπἱ: τι:: ροοτἱΗεεἰεε τοεὶι: ὶπ

ΕεεΙ:Πει Πο'επίῖ Γεώ: νεεωπε.ΙΙ. 8ε.

Ηετειιτἱαπυε αποτε ΒΒίΒ Με ΑοΒΙἱει.

Π. ι ρ ι. εμε κατ” Κα Απεϋπ Μ·

το [Μάϊ. Π. Μι.

Η2τἱΔτὸι15 ερὶἴεορικ Ππονἱεπίῖε.!.ιι8

ΗπΓεοϊ:Ι3 ὸοιπιτὶο «Με α:ο!εβα δ. Με·

688.12” ά: Βάση. Π. 4.:.

Η.ιι·Ιὶοὶτιιε άι: 8.ΗἐΙιτἰο. Π. ;4.

_Ηαιιί:ει·ο ίεεει·ο. Ι. ιη.

ΗεΒει·τικ ορἰΓοσρι:ε Κεάοπε:ηΠ:.ΙΙ.86

Ηεε!οαιτι1: :ιβϋπ. - Ι. μ.

ΗεΠω τοπικε Ο:ποτπωσηΠε Π: πιο

ππίῖ:τἱο άο (:ιιιτυπι 8:Ρι1Ιταε. Π.7ο

Η:Βοάοτυε έ: Ματια. Π. ι6ι.

Ηοωϋπάιι: πώ”. . Ι. πρ.

Α ε α



ΙΝΠΕΧ Κ'ΕΚ(ΈΜ

Ηωἰτἱοικ Ε8τ:ΗΜΗε.

Ηεω·Ξαιε :ιΒΒειε θ. Ιαοιιτἱ.

Ηεπτἱειιε ά: Βοίι:ο οι:&ιιε

> ΠοΙετιίἔ.

84.

·ΗωτΞειιε οΡὶίὶοριιε ννἱιιτοιιἰεπίἱε. Ι.

“ | Ϊ Ι. 6 ; .

Ι. ιη.

ορἰΙ-εοριι:

~ .Βο!επί4ιε. Ι. 19 δ. .ι.ω..... Μ Γι: Β

Δ .Μ κ:οηίΕπ:5:. :ο ο. ε!εδΗοιύε η... Ηοιιοτἰικ Ραμ

· ζ · σοιύἱτωατἰοπ:ω ρ·:τἰτ οειΡὶτιι|ιιπι ..

π. ο ε..

Ηοιπὶειια εοαΜε Βτἱτωώα Μπα. Ι.

Ηοωιεὶυω τε8ἱ Ρτεπεἰὰ αλ: Απεΐο

πιτπΒιιιώ δώ:ι.ιππ. Π. ω!. ἰΠἰυε ?οτ.

Πωι2. Π. 1 ι ό.

Ηοποτἱιπ μ;» ίΒειιικΙιιε. Ι. ι Ι Ι.

ΙΙΙ. Ρω:Βοπάειω μέ:

λ ίἱπειιΙἰ: Ου.ΜεαπΞε :α:Ι:ΐύε. Ι. απ.

Θ/ἔιΙ. . ι

Ἡοἴρἰτει!ἱτεε ἰη ωοωίὶε:ἰἱε οΒΓετνω

ά.. ΕΠ: 8τινἰΠἱωἱ; Ραιιἰε μετά

ρίτι1τ. Ι.;ο;. ΗοΓΡἰτὶΒιιε τεεἰρἱοπ

δι. .. Δ . Μ. Δι·ριιιαιΞ τεὁἱτι1ε. Ι. 3 ο ; .

'Ηετιι·Ξεω Ρτ:ὰ:τἰεἰ ἰωΡοτατο:Β ΗΜ. . ΗοΓΡἰωΙἀΒω ίἔτνἱ€π:ιτε εΙα·Μ Ρςτπω;.
_ κι”, > ω.. Ι τοικΗ υπ Με Βειιείἱεἱἰε 8:ιιιεΙ:ειιιτ. Ε.

Ηοπτἱειιε ΐιιἰεετἰεπίῖε. Π. Η. ; 8. 2. ; 6 .

Η€πτἰειιε ά:: Ρειι·Πεια:ο. Π. 1η. Ηοίὶἱπ ω: ΐτιιιικιπο :Μπα :Ιούλο. Ι.

Ηεπτἰουε ι!ιΞ Ρτιτ:ΙΙὶ:. Π. :.6 ... ` ιό;. -
Ηεπτἱοιιε τα. Ή Π, 1 )- 7 _ . Ηιώ.ι!άιι: ρτεΠηπετ οιτάἱπαὶἱε. Ι. 8 8.

. ΗιιΒι:τωε :Ρὶἴ‹:ομιε Δω.......Ε.. Η.

η. ι 7 .

Ηοιπἱοιιε τα Αη8ια·ιππι.Ι. ιη. ΙΙ. ; 4.

Ηεπτἰειιε τα Η:ιοεοτιιω. Π. 2.8.

ν Ηετπτώ.1ε ατεἱιἰερἱίὶοριιε ΤιιτοικοΠε. ΗΠΒεπιιε δ. Κ. Ε. ΓυΜίεεοξιω.Ι.65.

1. 38. 48. 49. 2.ι9. πο. Ηι1Βεττι1ε ίἰτἀἰιΑΡοίὶοὶὶεει: Ιοε:ιωε. Ι.

Η::ψεττιιε εΡἰΓεοριι:. Π. ι ό. . 6 3 . ·

ΗετὶΒεἱὸαε οΡἰίὶοΡιπε Α....1σ1οαρω.. ` ΗιιΒο ειΒΒειε (Παπἰεεοπίῖε. Π. 248.

δε. Ι. :.ι8. Ηι18ο ω... Ποτίο.α:πδε. Π. :.)·ι.

Η..ι....... εΡὶΓεοριιε Οοιιἰϊειιιτὶπειιίἱε. δ· Η080 Ι. πτεἱιὶορἰίΕοΡιιε Κοεοιπα
Ι. ιι8. Δ εαπ”. . Π. ›.;·χ.

Ηει·ωεπι:ΗΜιιε ιτεΒἰ:Ρἱίἱ:οΡιιε Κοτο- > Ηι18ο ε:: τηοηωβο Β.ΠἱοιηΙὶἰ .πάψ

η·ΜΒςΠΗ5, Π. 2 4 ο . ρὶΓεοριιε ΚόκοκιπιεεπΠε.ΙΙ. 2.3 9 . 2. 4. 8

Η:π°ρι1ἰτ1ι15εΡἱΓ£οΡι18 δἰΙν2π€ᾶοηίἱε. Ι. Ηι180 =τε8ϋἱερἰῶοριιε Κ0τοππεεαηΓω.

ρ_ι8_ _ Π. ι 4 .

| ΗεΓεαΙἱπιι:ε ερἰίὶοριι:. . Π. 2.6. · Ηυβο ΠΙ- ατἀιἱορἰίἔοριιε· Κοτοκη;

80168 νἱαιω δ. Λά)ιιτοι·Β ΓεκἰΒΞ:. ΙΙ.

να -

ΗεΙἱυε ορΞΓωΡιιε ΝαπτιστωΠε. Π. μέ.

Ηἰἱὸοϋεττιιε οΡἱΓεοΡιι: Οοποπωιπ:ιι

Π:. Ι. ιι 9. Ηιιεο ατεἱπἱερἱίἱτοΡω Τιιτοτπ:πΠ:. Ι.

ΗὶΙὸοΒτωιὶ·ιω οΡἱΓοοΡω δεεἱοπίἱε. Ι. 7 9- 8 Ο. 84. Μ. 8 6. 89. πι... ·

. 2.ι8. ' ΗιιΒο ΟώεπιππΠε. Η. 4.4.9.

. , ΗἱΙἀιιΠὶι: ποΪιἰεΡἰΓεοΡω Κοτοω... ΗιιΒο εΜεοκιιιε .........ι... Ι.. Ω.

. .· 8ειΣΠε. . ΙΙ. 297, Ηι1εοόΒοο11ι18 αιι·ώπμϋε 8.ΕιιΙϊαΜΞ.

Ηἱιισττἴεπι.κ ἀτεΒἰ:Ρἱίἱ:οΡιιε ΚοτικιιΠε. Ι· Η 6 - .

Ι. ;8. 2.18 . · . Ηι:Βο εατάΜο.ΠερτείΒγτοκ. Ι.8 8.

Ηἱπεπιατι18 εΡἱΓεοριι: ί.πια!ιιακυΠε. Ι. Ηι18ο εετὸἱηΔΙἰε ρτοί!ητοι· δ. Μπτἰιιἰ.
Μ. Β 4 ν ° . -. 1..ε;. . . . . η.

·ΗοέΠιιε οΡἱΙὶοΡιι: ΌοπσωπισιΠε. Ι. >Ηι8Βο Οαι·ποτωΗ:. Π..ι 6.

ιη. . . . Ι 11-1ωεσ-άκωα:Τηκοαφΐω. 1. πω:
α



“ετ νει>ςιι οικι3Μ.
Π· ΗΙ.180 τρΙΓτοιιιια Πιείτε ΑροττοΙιτιο

Ι. 64. 66.ε..ιι. Ιοε:ατιια.

τιμ” ΒοΙτιιΙἱε. Ι. 92,. 94..Η ιιΒο. τοι·τιττιτιιτΙατι.ιτ. .

· Η 1180 τριίτοοιιε Ι)οΙτιιίια ΒΒΕΙΙιιτιι εα

ΡιτιιΙΙ ιιτΙιιΙτοι·ιτιιιοι ΙιαΙ:ιιιΙΙΤο ααα

Γατιιτ. τ!. ιο 8.

. Ηιιἔο ΠοΙοτιίιε ...ω ι πρωι αἱ

. :τύπο Ριιτεατι.ιτ. Η 129.

. ΗιιΒο ΚιιΕ8τι5 τΙτάιοιιια τ:οτιδι·ττιατιο

ιιτττι 2ο Ατ:Ιτιατιο Ραιια οΙιτ2τιττ. τω.

.. οοτιτοττΙιατιι απο ατοΙιιοριΗ:ορο

ΤιιτοιιττιΙΙ αΙιιΡίο Ι.αάιττι ἰπἰτατι ι

Ραμ. τω"... ι 22.. ατεΙιιοΡΙΙΙ:οΡΙ

- τιιιιτιΙα οΙ2Ιτ. ι 2. 2..

Ηιι€ο Κατω Ι)οΙοτιίἱε οιιιΙτοριιε Τα·

. _ τω. τοιιί-τοτατι.ιε, οΒττΙιοιιτἰαττιΤιι

τοτιττιΙὶ ατοΙ=ιιτοιίξορο ι2τοπιιττιτ. Ι.

τω.. Θ [η. αΙιΓοΙιιτιοιιττιι αΙι τιτ

·οοπιττιιιτιιτ:ατιοτιτ ιιο το τοτ:τοιτ.ιι 7 .

. - οπιιιιΙιιισ εατιοιιιτιο Ιἰιροι· απο ττατι

·ίτι!τιτΙΙιιιε.· ιιο. Μ"... ΡττάΙτ ρτο

οτα ..ττ...ω.. ΙΙΙαταιιι τττΙοβ2τ τ..

·τοικιιΙΙ. ιι8. αττΙιἱερἱί-οορι τιτιιΙιιττι

. “Ν1ΙΜΙ8. τοτιιιτττιιτ Γ: .τα ρετρ

τιιτιι. ιιο . α Με τοΙτότιια τιιιοτΙ τοπ-Ι

ίΕστατιοιιτττι ι Τιιτοιιτιιίἱ ατοΙιιοΡΙΓ

· τ:ορο τοετοΙΙΙττ. ι2.2.

ΗΗΒΟ. τρἱΓτοΡιιε ΠοΙττιΙῖε ΙΙΙιτττατιιε.

2 Ι. η· 6. δ τ:αριτιιΙο ΠοΙττιΙἰ τ2τοΙιιΒΙ

- το: ιιο τ:οι2ΙΒοτατιοτιττιι ι Τιιτοτιετιίι

. αττ:ΙιιτρΙΙΙ:ορο τιτρττττοτ. Ι. ιι· 6 . ατ

- τιιιφεττοΡ..... ε.. ρτοττΙΙΙοτιτ ίἱια ΙΙ:

2ιοττιΙτισ.τ. Η... αΙι Ετ:τ:Ι:ΠαΠοΙτιιίΙ

.. .τορτΙΙιτιπτ. ι; 6.αΙιΓοΙνΙτιιι· αΙι σοτ

αΙιοτιτια τ:στοπιιΙτα τα:Ιτίι:: Τι2το~

Ι ΙΙΩτιΙΙ.. .' ° ι)°7.

;ΗιιΒο υ..ι...6. τριΓτοριιτ Τιιτοτιττι- .

.ο Μο· ατοΙιιτριΓοοριιπι ιιιτττοιιοΙιτα

Μπι· αΒτιοΙΙ:ιτ,6τ αΙι το τοτιίτιέτα

στι. Ι. ι62.. τικ:οπιττιιιιιΙτατιι: αΙ:› το

ο ρ'τορτττ Ρ.ηιιτιω.. τα:τιταττ ρετσιτ

.. τιττιτ..- · . . Ι.262..

Ή68ο τριίτοριιε Ι..τιτονιττιίιε. Π. 2. μ.

(Σ. .

!:

Ι. ο7.ύ°/ἔς. ·

Η68ο τριτη... ΟΙΗτιιΙΙ:.Ι . οι: Ι Ι. 6 2.

Ηι.ιεο τα Ρταιιτοτιιτιι. Π. 7 . 2.2 ο.

ΗιιτιιΒαΙι:Ιιιε Ι.ιι8τΙατιτιιίιε αττ:ΙιιτρΙΓοο

μια. Ι. 7 6

Ηιιιιτττάιιτ αΙ2Βαε Ι)ττνττιΙΙτ. Δ. Ι. 2.29.

Ι.

Λοιιττ τ:οπιτε. Ι. 6 η..
Δ Ι ατ:Ιιιτιια τ1ιαοοιιιιε τ:ατάιιιαΙιε $.Μ`α

τω... Ω..τ.....ιιω. Ι.89. Π.”.6ο

ΙατοΙ2ιι: Β...ω..ω. τοττιτε ΜΒΜ. Π.

τ; 2. _ · `

ΙΙ:2Ι10Ιτιιι15 ω... ΑτιιΓοΙττιΙιε Π.τ

Ιτ)ιιτιιιιττι τμια ω... οοτιιΡι:τιΓατι μοβ

ΙΙτ. Ι.2.8 ο . ηιιΙΙιιιε τΙιτΙιιιε οΙ2Γττνατι

όσοι. Ι. 28ο- ττΒιιΙαι·ο ΓτειιτιτΙτιττι ο

ΚτΒιιΙτιπτ δ. Βτ:τιετΙΜΒ. Ι. 299.

Ωαιιοτιιτοτιιττι τεειιΙατιιιτιι. Ι. μη..

€1τιιτιτιιιτ €.2.$ιττιτ ττιοαΙιε. Ι. 2.72

Ιοια8ιτιτε.τ:Ιστοτττιατα τοπιβιιττπά:2. Ι.

2.67 '

Ιτιιατιιε ΤιιΓειιΙαιιιι: τιιιίΕοριι.ι. Ι. 8ι.

· οι. ιι. Η. ° ·

ΙτιιαιοΒΙΙια έ: ρτττΙοία τιιοΙιἰΙἰιι Πιστια

ΜΗ ΡαττιιτΙΙιιιε ..Β...ι. Με αΙιΙε

τΙ.ιιιό.2. ._ Ι. 2ο 2.

Ιττιο τριίτοριιε Νονιοτιιτιιίια. Ι. 2ιδ.

.ΙιιέττιτΙΙατιι τιττ:οτιιιιιιιιιιοατΙ. Ι.ιο.ι.

ῖι.ιω..ιι..... Ρτο ταΙιιτιιιιια Βιοτι·τ Ρω

Ιιἰοἱτιιττι. ” “ . .Ι. 2.2.7

Ι πάιιΙ8ττιτιτε τ.. Ι:τΙΙο ΒτάΙτατιοτιιε
. «Ματ... Ι ΙΙ. .Η

Ιιιτττιιἱ τΙτίττἱρτἰο. Ι.9.2 6

Ιτιδττιιια τιστέΙΙαι·ια ωιωττω.τω. Ι.

2 ο ο. Με Δ2Ρωτι ττι:Ιιτι.ιε ε.. πιο

ιιαίττι·ιιε. . Ι. 2ο;

1..6τωι οΙιοτΙΙαιτιατΙΙ :μιά τΙτΙιτατιτ Ρα

ετττ. · Ι. 2.98

ΙτιΙιττιιιε οιιοτττοτΙο τΙατιτΙα ΕιιτΙιατιίτια

Ι. 2.6 7 .ιιοτι ιτιιροιιτιιτΙα Ρατιιτττιτια, -

Ιτά ..ο οιτιεττιόατοιιττΙΙΙο μια.

Ι. 2 6 8 '

ΙιιετΙοετίτιε το2πτ2ΆιιότεαντιιΠε. Π.

2 μ..



ΙΝΠΕΧ Κ.ΕΚΠΜ

. Ιιι€ϊΙΒιιτιι.ι: ειΒΒαε Α..ιωιω6.. Ι. ι ιι

- ἱιιιιιι·ἰι Μιτει ἀἰιτιἱτιειιὸει. Ι. η. .Με

ιττοί,ς:ιτιιι· οιιιιι ΠιιΒιιιισά:Βιτιιε Βο

ιιοτ Γανιιτιιι·. Ι. 8;

Ιιιιιοεοιιιἱιιε ατεΙιἱοΡἰΓεοΡιι: Κοτοκιι:.ι

ει·ιιίιε. Π. 1.; ;

ΠιιιοαιιτΕιιε Ρ:ιμι Π. Ι. 79. 8ο. Μ..

89. ι.;ι. Π. η; η · .

Ικιιιοεοιιτἰἱ μη: απ" ί-ειιϊοιιτιιι πι

ΠοιειιίΒιιι ερι!ι:ομιιιι.Υ.η· ι. ί-:τιΒἱτ ι

κι αιρἱτιιἰιιιιι εα:ιοδ:2 Τιιτοιιειιδ8

Ιατιιτιι δ Γι: Πιιτειιτιειπι πάνετί.ιιε Βο

Ηιιίἔιιι. Ι. ι66. Μπι οοιιιιιιΠΞι:Βιι

Ηιιιι;2 , Αττιιτο ΒΠοω” δ: Β.ιτοιιι

Βιιε Βιιτειιιιιι2. ι 6 8.Ιοιιαιιιισιι Απ·

8Ιοτιιπι α·Βεπι κάπτειιιτ.ΙΙ. 8 δωρο

τοΒιιιιιιι ιιιτει·άιδθο ίὶιβιἱεἰτ. Π. 9 ο.

ιω;ωωωΔιαι ι·ειώο.· έθίιί.

1Μιιι....ι. ιειιιιιιώπιιιΡ Ρ.ι...ιΡω ΙΜ

τιιιιιιια. ο Ι. 6ι

Ιιινιάι:ι εμε!. Ι. ι. 7 9. :με άΐεάιιε.

Ι. η. .

]0ιιαιιτιο. το Μα Ρι·ιιιάα. π... 6.

]οιιιιιιιιοε ειξΙ:ω δ. (πω. Βιέ!ιιε φετ

εορι.ιε Μεισιονιοτιίιε. Ι. ιι 4..

10Βιιιιιισε :Νικ ιια..."ω6..° Π. η.

17. ι8. Αροίὶο!ἰατ $:ὸἰε!ι·8ετιιΩ

Κοιιιιιιιιε ιιι:ιΙο ασ::ρωε. Π. ιι..

«Με οριΠοΙα. Π. η. Φ/ἱ9.

Ιοδι:ιιιιιι:: :ικάιιφιί.εοΡιιε Κοτοπιει

8ειι6:. Π. ιη.

1οι·ιειιτιο: :τεΪιἱτρἱΓεοριιε Τιιτοκιι·:πιίιε.

Ι. πι. ι8ι.ι8:.. ι8 ;·. ι86.

]οιι:ιιιιιω άσ δπΖπ·ωι!. Π. ι6ι

χω...Μ επτόἱιιε!ἰε άιειοοιιιιε. Ι. 7 ο.

8; . 8 9

1οιι:ιιιιιεε αιωω.1ι. ιΠποιιιιε 88. δει·

Βιι ό: Β:ιαΙιι. Ι. μ.. Π. 6Β .` Ιώιειιιιισε επἀιΜΜ ρι·ι:ειιγτετ $.Ρειίεε

Ι. ιό 1· ·

7οι........ ειιτὸἱιιιιἱἰε μ·ι:ιΒγτει· δ. βιο

.ριιιιιιι ἱιι πισω: £αιω. ιὁιἰ.

]οϊι:ιτιιιϋ τοι·ιιιτ.ι Δ. ΜοπΕεΪοιτἰσοτιιἱ

κατω κεΙὶικιιιιιε. Πα; 4.

. Ιώιωιτιοε ερὶΓεοριιε Α!οτειιίἱε.

701.20... ι:οιιιοε Ριάιινι6ιιίΒ «ΜΒ ιι:

Αιιεἱἰιι. .. Π. ιρι.

]οἰιωιιιἱεβοιιᾶαιιιἰειιίἱε Μπι· 4Ιο Οπτι

ριιτο. Π. )· 6

. ]'ώιιιιιιιοε ἔρἱίἔόριιε ΜΒαπειιΕι. Ι.ι 6;

1οιιιιιιιισε ορἱἴεοριιε ΑΒτ:ιιι:ειιίιε. Π.

μι. Ετ ιιτεΙιιομΓεοριιε Κοτοπια

8...6.. πρ.. τω: ΒείΙα. ΗΜ.

Ι.8ι.

]ο!ιιιἑιιιι·ε ερἰίἔοριιε ίζοιιΜιιτιοιιίιε. Π.

ιι .

7οι........ :ΡἱΓεοΡιιε οτειιιοιιφί:. Ι.

:.ιι.

]ο!ιιιιιιι:ε ε!εθειιε οριί”εοΡιιε ΏοιοιιΠο.

Ι. ιη. ι Η. ΡτεκιοΓεειιε άι:Βοτι: (ο

αιιιΓα Με Μ:ειιιτιικτε , ο!:&ἱοιιἰ

άε Γι: ?εδω τυρι: τειιιιιισ:ιετε.Ι.ι 6 4.

εοκιβετ:ιωτδ Β.ιτάιοΙοιιιπο Τσιο

Με αι·ε!ιιι:ΡιΓεορο. Ι. ι7ι. :μια

. οΒιτιιε. . τη..

ΙοΙιιιιιιιἱ: ‹!ε ΑιιιΙΒοτἱει εΡἰί-εοι›ἱ Πο

ΙειιΪἱε οΒιιιιε. 187.

7οι..ωω. Μιι!ιε ιη ῳἱίἔοριιτιι Πάω

Π·πι .καιο. Ι.ι7 9 .εοιι6τιιισ.τιο. ι8 ο.

ΜΜΕ... ιδ ι. θεια... 18 4.. ι 8 ;

1'οιιιιιιιιεε εΡιΙΕοΡιι: ΜειεΙονισιιίιε. Π.

7:76 -

1οιιιιιιιιοε ερὶΐεοριιε Ροττιιεπιβε. 69

]'οΒιιιιιια οΡἰΓεοΡιιεΚεὸοιιετιίἱι.ΙΙ.ιιι

]οΙι:ιιιιιοε ερἱΓεοριιε Τιιΐειι!ιιιιιιε.Ι. 6 9

Ιοιιιιιιιιοε έ: Μ.υπείε Δια... δοκά

οικι Ρωσσια ΜπτσΓειΙΙιιο. Π. “ρ

]ώιειιιπτε Ραμ. Ι. 8ι. 8 7

Ιοιιιιιιιιο: Ήρα. νιιι. Ι.1)·ιι..ειιιε :Ρῇ

ΜΗ: .ω .ΡιτωΡω Βιιτειιιιια. Ι. ι· ι.

ά Μ· . .

]”οἱι:ιιιιιἰε μια Χιι ϊ. :ΡιΠοιε π!

αριίξοροε ιιω.Πω... Ι. Β

Ιοιιπιιισε Ρειριιτο αιιι:ΙιτιαΠε. Ι Ι .6 ο

Ιοιι.Πω πω: Ρτειιιεια Μακ.: Ρωσι

ι·ειτοτικ π! (3ειτοιιιαι Πο!ρΕιιιιιιιιι ει!

ττειέΕ:ιτιάιιτιι απο Αιι8Πε εδο μια.

Π. μ”. μάτι ειιπι ΑιιΒιοπιπι

Χαμ. Π. 165. 186. 3ιικι: Ρετιιιιιι

ίίιιιιιιι



Ε Τ ν ΕΚΒ Ο ΙΙ:Π'Μ· .

Ι - :πε 8: ΝιεοΙ:ιΙ::ι.

ο

Π:ι:ιππ δ: Ιπ ΑπεΙΙ:ι εερ:ἱνππι. Π. μπω ΑΙε::πίΙε ερἱΓωριιε. Π. μ.

πρ. :ιιιε ΙΙ:::::: οΒΙΙΒ:ι:ο:Ι:: ε.

.ρι·::ἰο π... :ε‹Ι::π:ἱοπἰε. .ΙΙ.1624

ι ω. Με:: π! ΑπεΙο:ιιιπ ::8::π

οΒΙ58ε:οππ Ρτο Γειι:ο:ππι ::π:ιι:π

:πιΠΙΙ:ιιε. ΙΙ. ιο6. πιατα π: ιππ

::π‹ΙΙε Ο::Ι:πιπι ε:: ΜΗ:: :πιω

οΙ:ιΙΙ:ΙΙΙσπε. ΙΙ. Με.. π”. πονο: οΙ:#

ι δε:: Ρτο :Ιεπειεπ:ΙΙσπε απ: οΙτειιπ:Ι

Με ρ:ο:π5::Ι: Απ8Ηε. Η. ι84..ι9;.

:ιιιε πιατα: ο: ::ει:Ιειι:Ιε ΑπεΙΒ πω·

ΡεΙΙ:ι. Η. η): απ: αΙπ::ΤΝΤΘΠΙΏΦ

Ι Ι.ι8)·. Ιἱ::ε:π π: ::::Ι:πάΙ$ Απ·

ΒΙο:ιιπι Κεεἰ Ο:ιΙ::ο , Με:ϋ-›δω··

επω, ΟοΙοππι , 8::. Π. η ο. πω·

:Ιοε ειπε:: :ιιπ ε: μι:: επω Κεεε

Ν:ινε:τε: ιπειιπ:Ιε ::οι&επ:.Ι Επι.:

πωπω δ: ::::εεπω.ΗΜ:

Νει.ν::::ιτ Ρι·ὶπεἱΡΙ. Ι Ε.: ι

3'οΙπππεε τε:: ΑπεΙο:ιππι- :ο Ιπποεεπ

πο οπο: ::::ιοιπ::ερε:ιιε. Η. 88.

μπω.. 8::ιππεπίἱε. Ι. 1.57

3'οΙιο:ππε εοΙΙΙ:οριιε Ι)οΙεπί:ε δπποπιεἰ
Ι Ι.. 1·7.

1. :.4-8·.1οπειε εΡΙΓ:ορπε Ε:Ιπεππε.

Ι. ι ι8. ΜεΙο::Ιεππε εει·:ΙΙπεΙιε.

]ο::Ιεπιιε εε:‹:ΙΙπεΙἰε :ΙΙε:οποε. Ι. 8 8.

3ο::Ι:ππε ::::ΙΙπαΙΙερ::Ιογ:ε:.Ιι ο κ. η· 8

πω.. :ι::Ιιι:ΡΙΓεορπε Τπ:οπεππε. Ι.

ι ω.. η ο . ει:ι:οτπιπππΙ:ε: Ηπεοπεκπ

ΙθοΙεπί:πιεπΙΓεοεπιπ. 1η.

Μι. Ι. α. 7 8. .

Ι:::εππιπ:ε:εε νει:Ιεε. Ι. 8.8 Ι.

Ι·Π:ιποετ:πε:ΡΙΓ:ορι.ιε ΡΙό:ανεπΓιε. Π.

- πιο.

ΙπιΙοπιπι ι.. Νο:ιπεπποε οιΙΙι:πι.. Π!

Μ.. .
3:1:Ιαι π... :Ιείει·επ: ιπ:νεΙΙ:. π:: ε: Ι

ε εππι.π. Γ::νι:ι:πι·. Ι. :πισω :ο

- ει: ιππ:ιπππ ποπ .ωμ:..... επι:

· πι:: ρ:ο:Ι:Ιπ:Ιε Μ:: ::επΙο.π:ιι: ω.:

ε Ιεε. ΙΙ. ιοι. εεε:ινιε πιο :ε::Ιεκπ

-- ρεπειπά:Η:ο:πω:::πΙ::Ι: 8..Ι..π4
πω.. Ι .Με :ο ο..

· ε Β:: :ποΙππεπ:.

. . πω. . .

μια:: ΙΙ:πιιΙ 8::Ι:ΓεπΓο::πι πι: Ι:

7 ΙΙ: 3Ισ

Ια:ΙΙ:Ιππι -α::::πιτπι. 1. ε.: πω.

::πι::ει:ιε νΙ:ειιό:ι. Π,97_

Ιι1:Ιιειπιππ::· ιεπεπι. 1_ ι ι Δι,

πω:: :οιπι:ιΙΙ:: Νο:ππιππΙα ποτε

- Ι. η..

]ιιΙτεΙΙ:ιεΤιι:οπεπΠεε::ΒΙ:ΡΙΓεοεπε.Ι.
17:..:7;.η;. . ο ι ο

1'ιιΙιεΙΙι.ιε ά: Με:Ιπε.π::.

ΙπΙἱπε ::ι.::ΙιπεΙιε. . . Π. 6 ο. 63 .

ΙπππιεΙιιε :::Ιιιερ:ΐεοπιιε ΠοΙεπίπ. Ι.

υπ. ο . ο μι...

Ιππεπιεππε :Ρἱίεοππε ΒοΙεπίἱ.ε. Ι. 4ο .

ι ; οι. . .

Πο ω...: Κοτοπεππε. Ι Ι. ει.

Η:: ε::Ιππ::ΙΒγ:ε: Τπ:οπεπΙΙ:.Ι.116.

Ινο :ρΙΙ:ορπε ο..........π.. Ι. ι ε π.

Ινο :ρΙΙ:ορι.ιε 8:ιεΙεπΓιε. Π. :+1.

]π:ε:πεπ:ιι:π πω. οπο:: Ρ:::Γ:π:επ:

. .ι.:..:.. ποπ :::ιεεπ.:. Ι. τμ..

]'πΙ:ιπι:ε απο:: Κο:οιι:ππε. Ι .+5.

Ιι::ΒαΙιεπΙιπε Μειποπιε ΡιιΙ8ε:ιεπΠε

ο:πιπι. ι 1:97:

]ιι:Ι·ιἰπεεΙ ερἱΓ:οριιε ΠοΙεπΙΙε. . Ε. 48,

Ι:ινεπε:π ο::ΙΙπιι:ί επΙΙΙ:οπιιιπ: ::ιποπεε

πω:: Β. 1 ει,

Ε.

.Ε.ΙΙΙ:ο:ι ιπ:ιππιππ :με εεποπἱςοε

τεεπΙ::εε.. Ι. με. μ::

ΕεΙ;:›ο:ε :πε8πο :παθω :πε:εεε εοτπ

Ρεπιπ:Ιε·.;

ω:: ΓΡΙ:Ι:ιπιΙΙΙ:πε ίε'ποπ ππ:πΙΓεεεπ:.

Ι.· Μο. ι · -

Εε:πο:::πεειοΙ:εε ε..Νποιπ Απ:Ι:8:ι

Με.. . . ι ΠΜ”.

Βεπιπ:::ιιε ερἱΓ:οριιε Α:::Ι:ει:εππε. Γ.

ε ι 69'. · Τ' .· _ τ

Επιπο:::πε :ρἰΓ:ορι1ε ΗοΙΙ:Ι:ππε.Ι. 7 ό.

Ι.σ.π::επεπε ω.. ο..ι........π. ποπ::

.· (Ξεπ:πε:Ι:πΠε α::Ιιι:ΡΙΙ:οΡιιε. Π.

...26Ι-ΙΖψει:ε·:· . .
Ι π:: Ώ...

11.18.

πω..



ΙΝΠΕΧ ΚΕΚΠΜ

Σιιιάεω "παπι ε. απο κατ. σε
Μπα. Ρ Ρ ΐ.”:8.

Ι.«·:Βο.τ3 οροίὶο!ἱεἱ ἰπλπἀεὅινεπέἔ8 επο

ω... δ. ΜΒΜ ηπα.. Η. Μ..

ό· βς.

πωπω. ιποπιᾶεκΞἱ "πω...

ασεπ ω... οΒεόἱωτἑἰε. Π.8;.

'Στο μη» Π!. οειιΠε πε ΠπΒιιπ ρήνιτιιε

Δᾶνἰπὶιιιε Γιππιπ·. Ι. μ. @οι Επι-°

ω... πιἰ::ἰτι.ιτ $.άσπιοπέ ΒτΙ:οππιπ

Παοἰ. μ.

Επι: .μμ Πέ. Ι. 69.7ι.8ι.87.μ.ο.

απ” :ΙοεΞιππ. Π. πι. ἴοπ:α:τἱιι ω.

ναί-σε ΠοΙεπίἱππ σεεΙ:Πο.ιπ Ρτο Τα·

ωι!επίί. 1. μμ ·ςΡϊ00Ριππω.Ναπ5

πετεπΓα ιπΕττὶ:. Ι Εμ...

ι.....ι>.ω ξεοπἱε. Ι. 8 ι.

π..ω......... ΒὰτπτὶοοπΓπ ω.....τ..

πω. Ι. 7· ό.

Ι.εΡτοΠ. Ι. ι μ.. αρμε ο!ωΓιε ω..

«πω. Ι. π. 1· δ. Ι.εμοΓο. παοκ ..ι.....ιτ..

ιιτ ω... όιιαι€πιτ. ί.ιο ;.

Ι.απο Μπα: ΑΡοίΪοἱἱ02 δειἰὶε- Ι. 6 2..

«η.

Σἰπτωιπἰπο. Γατα νι:τπωτ8 Μπήκα

ο:οιπϋπτΩπτ!π. . Ι. ι67.

1.οπειππ ...πει ω. ἰπ πω. ·Ι. πι.

Σοππἰ ἰπ αιΡ5ιπΙο ἰΙΙΙεὶτιιιπ αποπἰεἰε

πΒιιὶατἰΒπε. Ι. μ ο .

Εποἰἰοτυπα Πι!νεπε!υπ·ι αἱἱςιιιπεἱο στο·

ΔΗΜ &πισκόά Α|ι.πποπξα. Π. ι ι Ο'.

δπεἱπε παρει Π. Ι. 86. η!. ε?π8(:18·

πιιπιῇ δ; εμΒο!ρ μι: α:ε!είπι"Πι

τοπεπΠ εάν:τίπε ΒοἱΩπΙΒιπ. ἱ.8 ο.

Φ /Σ·ς. πιο έ.

Σπάικ. μερα Π!. Μ”. τεΒ:εσ ΔΜΜ

ἐπ :επί-ει Βο!επί-ι: ορϊΐωμτυσ μα»

ο”. Μ”. εμε ΒιιΠα. . Π. 8ο.
ιΜονί4:05 ω... .Δ π ι· ΜΒ.

Ευἀονἰουε σοι·ποε ΑπάεΒανοπωοΒΓω

έπ Απ8Η.ι. Η- π;» Ω

δ..π6ονάοπε πΒ·Ηιπ:στἱ:ι :ΜΒ π! ΑΜ

8Πο. Π. ιρι.

Ι.υάον3επε [Με ἰιπποτιτοτ. Μ. ηι.

!

. Φ” πω. το πωπω..Απἰῶἱΐ · (Ο Π. ;.

Σκάονίουε νι. π.: Έπιπα:οτιιιπ. ΙΙ..”_

47·

μιἀονἰεπι ΣΗ!. το:: Πσπσοτιιτπ.ΙΙ.·μ 7

ΒΜπο “πετώ 00€1£ἱΙὶο π.......Γ.

πι. ε:.ι...... Ραμ Π. Ι. 76.

Βιιὸονὶουι τα Πεπεσωπι Μια: @

ειπα”. Π. ιο Γ.

δ. Ι.πὰονὶεἰ ἀοαοεπιπ ..π πω.. Π.

πω.

Ι.ιιμ.ιεπΒΒαε. ° 4 Ι. ι.ι8.

πω"... ι............. ..Βοιπϋπιπ:Μ..ΙΙ.

Μ6.

Μ.

δ. ΜΑ.61.οι: ι ατεἱιἰορἱίωμ Πο.

ἱεπΙἰε τοτΡι1ε Ριτἱίὶἱε .-.......τ.... Ι,

ιο)·.14.:.. Π. 7.

πω... ·ορἱθτομιε ΒσΙσπίπ. Ι. μ..

Μιέπιπόιιε ω......τ...... Κοκοπιι

Βεπίπ. Π. π.;8.

Μιὶπο πώ”. δ. Ιιεπτἱ. ' Ι. ε. ; τ.

Μιἱπο ακεπὶτριἴεοππε Ποιαιδε. Ι. μ.

η· 4., _ Ι_ ._

ΜΑΜ Ἐπωοτὶεπῦε. Π. Η. ψ” μπώ

αρκιππ ά: αάώπ 8πνὶετιἱ€Β6 πιο·

...ω ΜηαΒ·πιοπάαπ «Με... Π.

;6. .

Μπῇοι·π “πω”. ........ω νοΚ1π

:Με ρ...Ρω.κ ίπβϋσπα. Μ”.

Μα·Ι$Φωε πτοΒΙ:ΡὶΪ€οΡιιε Κοτοπια8οπ·

(Β_ Μ. ω. ο .

ΜΔΠοΜ8πεΝοΡὶΙΒπΡπι Κασππεοπ·

Π; Π. ¦.ῇ $ .

Μ.ι..ζω.... ...κι .πωω Μ... π...

α. ἰπ θ ΡτονικΜ0. Ι. _;8.

Μ.ι$Ευπι.ιε πι·‹:!ιὶφὶίοομι: Κοτοπο

· έμαθε. Π. η!.

Μππεδο αστεια. . Π. ιό.

Μειππι:«·Ι.ιιι Ρι·:ΙΒρτοκιΜπάσ. Ι.8$.

8 8. ρα .

Μοπιια!ι: ΜΒαππ ίωεπΗ Βοατ!Μα.

.ο 1. Με..



ΕΤ νεττσοστ1Μ. ·

Μττττστ·στΕστ ετσι @κι σΙτετε. Ι. 1.66.

Μεττσσάσε .σεφ Κεάσττεττσε. Π.

στ. στσε εΙσετστττ. ΙΙ. 6)·. Φ/Ϊη.

ΜετεσΙΙτττσε ιτσΙττερΙΙσοσττε ΙΚοτοτττττ
Χεττίτε. ο τω...

ΜετστττσεσΜΙσσοσεοσΙσστεττδε. Με!.

ΜπτσΙΙ(ΙΙε Αττ Ισττττττ τσετττττ. Ι. 6τ.

Μττττσεσσε ερτ Φορτ:: ΑτττΙσΒενεττσε στ:

ετσσετσ 8.ΕΙστετττΙΙ. Ι.ττ.7.

ΜετττττττστττσΙσε εετττίσ: ασ σρΙΓεοσσ στα

στσεστΙττετττστττ ....ετ.....τ... Ι. τιμ..

Μπτάστοττττττττ οσοτττοτΙσ εσττττὰΙτΙ σε·

στ... Ι. τ 8 τ. . ό· βσ.εσττττττΙτεττεΙστττ

κραταω ττττσσεΙΕστττ. Ι. 2.8!. εστι

κ!σΙστττστττ ΙΙΙΖεἱτστττ. Ι. στ”.

ΜεστΙΙΙσε ετεττΙσρτΓεορσε Κστοτττε.

εσττίἱε. ΙΙ. το. στσε ἔσω. 2.4.0.

Μετστ·τττττε ερτΙΙ:σμιε εσττστττετττεττίτε.

Π. τσ9. ρώτα στσΙττσρτΓεσρσε Κο

τοτττσεσττσε. Π. :..ττ8. στ”.

ΜεΙττττττττε τττττσΓσε τ.. σε.. Ι(στστττ.α

τισ. ο Π. 2.; 6.

δ. ΜστΙστδΙ σε Ι)σΙσττ εστ:Ιείστ Γσσ στο

. ττσΙτεττστττ. Π. στ..

Μεάτετττά Ιττσττττοε νσσπὶ σε στ! τσε

σΙτεστττ τττττττττιτσστ τσεσττιστ τσο

ττστττττ. Ι. ι 6 σ.

Μσ‹Ιο στ... ΕΙοτ·τ:τεσσίτε. Π. η δ.

ΜεττάττεΙστττ τσ8-Ιεττότττττ. Ι. το.'

Μεττττ.Εστ στ! Ρωτττετττστσ στιτοτττστΙσ

πασα. Ι. :.7 7.

ΜσττσττσΙΙΕσττΙ ττσέσοτττσε. Ι. Η.

ΜτεΙστσΙ ερτΙσορτ18 ΑστστεσττίΙτ σσσΙσ·.

στ... δ.ΑσεΙοετττ τεσσττάΙΙ8ε.ΙΙ. τ..ε6.

ΜτΙσ σε €:.ττττιι....... Π. 8 τ.

ΜτΙσ στι ατττστττεσ ΜεστσττΙἱ στοα».

σΙτττε ΜετστΙε πισττσθεστσ. ΙΙ. 4.8.

ΜτίσττεστεΙσσ σρστὰ στεστεεπτόα. Ι.6.

τετ. Ι. μη. 8: σστσττΓοΙ.ττττ Μάτσε.

δ. μ. τ. οσο τἰτττ. το 6. Γεεσττεσττττ

εσΙεστ·ττττιτσε ττΙττστττ Ρετσ.ισστττε στὶ

ττΙΙΙτσ ΙτττσετττΙ σωστο εσττΙστστττσττττ

εστττεττττ. Ι. ασε.. τττΙΙΙΙττττ εεΙεσττιτσ

Ρτσίσγτετο σ. εστω σττΙΙσο.ττοσσ

ττοττ εσττΙσττ ττσττ ρστττττττεττάστσ. Ι.

ι6τ.ττττΙΤάστασσετσ ττοττ στττΙΙσστΙ8.

Ι. τ.8 ο .

ΜΙττττττττ σσστττοτΙο σε ειστσσε τΙΙσσσε

στ ίστττεσάστσ. Ι. τη.

° Μοττττεστ νοΙστττστΙσ ρεσσετττττσ ΓσσΙΙ<

τττσε. Π”. ειστε εττττσιττ. ττντττ.ττοτι

τσεστΙσττάτ. Ι. στο. ίοΙΙτττττσ ντνεττ

εεε τενοσστττστ στ εστσίτττε. Ι. 2.48.

ττττττσε φωτ ττσε ΙσττσΙ ττσττ σοσι

τττοτστττστ. Ι.τ.)·3. Ισσστττ στ τΙΙνστσε

τττστστίΙστττε σοσ Ιστσσεττττ. Ι. σ”.

στ: "σαιτ στα: εστσίΙ;τστιτ ττσττ σετ·

τττττττιτστ. Ι. μη. εστσιττ τσε!τεσ ε...

. τ:σΙετΙ ςΙ10Ι'ΕΙΗΠ τητττΙσροσοτττ. Ι.

:τ.4.6. έσωσε ττσττ τεττστττττ. Ι. τ.36.

η· ε.. εΙε σεΙστιτσετε νσΙ πτστσστττ τ.. -

τστε ΠΙτεττστττ. Ι. τμ. νεΙΙσ_εσστστττ

τσκ ντΙεε. Ι. 2.49. στ.. Ιεσετττττ ὰ

τττοττετΙΙσττσ ίσο σε: εστττετΙστττ , στι:

ρσ_τττοδτστττ. Ι. τοι.. Μοττ;ιεσΙε σε

τττοττστΙΙσσε εφε... εοττττετΙτσττττσσε

το Με τττοτ·τε ἱττὸσΙΒσττἀστττ. Ι. τ; 7.

Μοσο.σσστστττ ττστσετσε τ.. σττοτ:τττ

σσεττσ·ττ στΙσσετττΙσε. Ι. 1.; 6.

Μσττ:τΙΙσττοΙτ εστττΙττττσε. Π. τι 6.

ΜσωτττετΙσ τστστ·τωττττΙ:τ.Ι.2.;ο. Μο- ·

τττττΙΙστττ τττετσΙΙσε ΙετττττττετΙΙτεττσε. Ι.

.το σ.. Ισ τττσττείΙσι·Ισ Ισε ττσΙΙστττ σε

σετ ερἱἴεορσε ΜτΙ σ. εσσετε σιντ

εστω. Π. 2.1.

ΜσσείΙσττστττ ωστ.τττ.. Ι. τι τ. Π. τ.

τ:έ·βο. εΙε Μπεστ. Π. Ω. δ.. Ασ

σΙσετσ ττεωω.Βω6..ττ............

σΙσ ΙστττΙ:ττστττ. Π. σ”. σε Βαβα

τιστιν. Π. 79. 6ε. «Ισ .8σΙΙττώ. Π.

6.τ..εΙσ ΒσΙΙα Ι.εσεΙε. Π. 6ι. εΙε8ἰΙ

άκουσα. Π. τετ. 6τ.. άσσος/Ιοί.

ΜσΙτιπτ αστε :τπτ-συστττε8σ στττττττστ το

εττετττττττ στοπ εσΙσστετ 'πείσμα. Ι.

Μ τ. σα: Με στ ότε αυτ εστττ τΙσρΙτετ

Ιττττοττσ. Ι. 1.67. ΜΕ σκ σσσείΙΙττττσ.

. Ι. 2.4.4.. στι” ττΙτσσα.τε ττστσσε πωσ.

σοτστττ, στΙεστετατ επσοττΙετ πειστ



Ι Ν Ι) ΒΧ. Ρ. Ε Κ Η Μ

ΙΙ. 6τ.τΙο Βιι_βττ. Π. το. 6ο Βισβ

[εβτ·οκ. Π. Μ.. α!οΒιι!Τοττπ. Π. 61.

Βπιοοττίο ἱπ άττττοοίἱ Νππποτοπίτ.

Π. 7η.. ὸ°ο ε.ω... Π. Δ”. 6ι. .το

επιπΒτ·επτετο. Η. το. 62.. ετο ε..

τοἰο.Π .;ο. άο ε..._τ...τ..ι.. Π. Π.

εοΠ:ο Βττοπίτε. Π. 7;·. πο Οκτώ

Με... Π. άι. δ. Μπττἰπἰ π. @οπτ

Βιιτπτο. ΙΙ.8τ. τὰ Ι.. .Π.:κβωμ. Π.

τω.. .το Ποεοπτε. θώκο. Π. 62.. Β.

Μπτἰ2 πο ΒιιτοΗπει. Π. 6ι. ΡτίοΑπ -

Με.. ΙΙ.τ7 . ΡΙοτοτττἱποπΙΕ.ΙΓ.:. Δ. ο» ·

δ. Ποτοπ:ϋ νοτοτἱο τττ&πτπ Ποπ

· ποπί-ο τττοππίτοττιτω. Π.. ιττ.. Πο

ττττοοπί-ο. Π. ι ττ..πο ε.....π....ττ.

61. τω... τποτττἱε.. Π. 6τ. πο

Βιοττοίτο. Π.6τ. π. Ριστκτυ. Π. το.

δ. Μπότα: πο θοδοι·τ. Π. 61. .το

π..ι....τ... Π.61. πο ?υπ·ω:Ι. ΙΙ.6ι.

δ. ι........π Βτιπττοοπτ·ιο. Η. μι.

ι.π......τ.. Π. 85. ΕπποπτΙοτ.Π.

61. Μοττττίτ.. 84 ΜπεΙοτττ ι>..ιπ...α.

Π.8;·. Μ: Ηιτεοπο τοϋ π...τ........

Π. 7. ΜΜΜ. π. Μακ. Π. ;9.6τ.

δ. Μπιτττιπ Κοτποπίτε. Π.. δι. πο

Νοκ!... Π; 9. 6 τ.. πο @.......ιτ..

6ι.άο Ρπιτππιτ. Π. 62. «το Φο

ηποΓ:«Ιτι. Π.6:.. Κο:οποπίο..ΙΙ. οφ..

Θ° Α.. δ). δπϋνοτοτύ τ!ο Ι.ειπάτε. Π.

τω.. $πϋἱπἰοπίἱεΪπιτὸπτἱο. Π”. οἱ

. πΒΒτιτἰ:τ: ΜΜΜ Πτβτοολ:τ. Π. )·9.6τ.

δ. $οτ8π Απάο8ινοπιτε. Π. 2.7. δ..

πι..τω ἰπ Μοπτο·δοτορτο. Π.ι;·δο

πο .5':τ·.ι|οτ:. Π. το. Μ.. πο διά

πο.ώοκαί. Ι Ε; π. δ. Τπιιττπἰ ΕΒτοἰ

εοπίο. Η. ιό. ‹Ιο ΤτερΡο.. Π. 6ι.

ε.ε:ι........ι. ‹ὶο 'ϋπστώο!. Η. 61.

:το νοιοττ πι... Π. στι. ΥΞΠειτο ΗΒι

οππττοπίἱ παταω οτιττζτιπτ ἰπ τποπτετ.

Μπι οαποΒὶπτπ. Π. τ6 . δ. (Μιά:

Δεν.. οὶο. Ι!.84-.8;.

Μοποοπτπ θιοοτο απο τποποτπ=Κοτο

τπ.τεοπΚο 6: ΒηροοπΓοετ ποπ Ικα.

Ε. π.τ.8-. ο τ.

Μοππι!τιτπτ ιπιτποτι18 ἱπ Μοππἰἱοτἱσ

8.Ι.επτοπτϋ λ Γοάο ετΡοίΙοττοετ ρτοοἔ

Εστω. Η. μι.

Μοππι!οε απο ποπ ροττπταεπτπτ. Π

τ ......τ...π.. ποπ αοοἱρἰππ:. Ι.:.4.τ.

Μ........ωι.. οοπΗτιττ%ο. Η. 1.8.

Μοττἱε ττπροττπτττ πιπιτπ :!τίδτίπτπ. Ι.

τ.;·. Μοτο ίοτττροτ τποτπιιτο Ι. π.

Μπτνπππυ.ιε Ψοποποππε. ...τ........ Π.

4·'δ:·

Μπ!τοτοε .τά ρπττποοποποτπ τοτπροτο·

τποοτάϊοϋ·ποπ πὰτττἰττοπἀτε. Π. ω..

τπ τω»... Με ποπ Ραοἐτιπιπτ μοβ

ἱηττοτἰ. Ι..:.48.:ι.! Πτ·ντοπτ!πτπ πιο

πεπτπε ππΠὶΒἰ σ.τ!τπϋιπιπ:πτ. Ι .; ο π..

Με οΜοπιιππιπτ απο ποπ ρτεοΐοπ- '

το. τω.

Μπποτει :ώ .τε...ιτι... πρπ ποοἰΡἰοιι~

π... τ Ι. μ”.

Μπιππιπδ πω... Ίποπτοάο μα.

οοπττππἰ..

Μπτσιιτπ πα:τροτο τποπ τ. ειιτ.........

Ι.:..μ. Ματια ρτἱοτἰΒιτ . Μιλ Ξ ]ἶι.ι..

ὸαΙτ..ο:ἰπτττ ειΒΒπ:ἱΒιι5. :..τ.ι.

Μπτυπτπ ιιΙττει ΐππττττωπ πο: ορτίοορστ

τοικ:ιπάεπιποο π... τ.........ι.......

οιΒΒιο ποπ .......... Ι. π. μ.

Ν.

Απ” ο τ .ε π 815 οΙοτπο ττττ1ΐιτπι.

Ν Ξ Γιττπτπο Ροπτὶποο οΡἱΓοοριιπι

. τοοτροτο τοοπΕπ.. Π. Μ...

Νο.Π:ττππτ π: Ποιιπτ ΡοτντετΙτ τω..

ετπ:εταπτπε. Ι. π.

Ναντιτττ τοετε ττο&ατιιο τιποτε Με»

επιπ- Κος5ο Ρτπποἱτο. Π. η ι.._

Νοεοπτο.τοτοε .ι.π.τ :οτπΡοίοοπά!.. Ι.

. :τ.59.:.49.τ.6.η...' π!

Ντοοπιπε ειΒΒαε 8. Απἀοοπἱ. Η . ο πρ.

ΝἰοπΙειτοειιτἀἱππΠ: πτποοττπεδ. .Μειττεο

τπτ Φοίτποάττπ. Ι. ι66..

Ντεο!ιπε οἱοέἘπτ. ἱπ· ορτΓοοριττπ Βτἱο·

οοπίοτπ τω.. οπτπ ὸοΪοᾶιι π. Η

Έ.ι74.οΙοὰὶοπἰ ........τ.... -

Νιο013118.

Ι. του...



Μ· ...........

ξ Νοο!εω μμ Η.

Μωπιιαμρα!. Ι.69.7:.8ι.87. π”.

Τατοπεπίππ κς!ώιπι ι............

τπεττοροΙὶω πετσί-άς. Ι. ι;;.

Ι· δ|.4ο·

ΝὶοοΙεω μπει Π!. εοπσώπ Δκ:ΗορἰΓ

. σοροἘοτοπ:πίῖ. τοΗ:.άσπ0ιπ Μπα:

Ρτ2Βεπάσ: ε.. Κεάοπαιδ δ: Βο!απδ·

εσόι:Ιδπ. Ι. ι8:.. ην: οΒἰ€ιιε. Ι.ι87.

ΝΜΙου νἱοποπιεε.. . Π. 58.

Ν58.ιΠω πα:ΜοοΞΩοριιε Πο:οπ·πιεοπ

. ε.. Π. π..

ΝἰεοΙΙι:: ορἰΙἔοριιε πωπω. Ι. δι.

Νὶνατὸπο εποπειώιιε Πιι·ενοΙΙππΐιε δ.

Β:τππτώ ί:τε.π:τ. Ι.ρη.

Φώκια. Γοιππ ποιπἱπἰ μερα μπρο

κ...π. ε.. ορὶΒοΒι τ... τοάοτ8ιυπη

8:ι!οι·ποπ τι:: Β.·ὶτοππω.Ι.46. Μπι

ω.......... ΠοΙεπίἱε ορἰΓεοπιι:.

#7· · . -

πωπωΠοιπὶπἰ οκρΙππιι:ὶο. Ι. Η.

Νοτπὶποἱπε.ἀιπι Βπτοπιιτπ. ϊ. ;-9. μ..

. πιοπε!Ιοπιιω 8. ΡΙοποππ1 ονοετἱι.Π.

. π.μ. .

Νοτιπαπππι ι·ΙΞέ'Επ Ρ::ιπι:ὶπ.

Νοτππιππἰ μπε ΒεὶΙἱ‹:Οθ δ: ΜΕ Απο.

. πω...: Μαι. Π. η. πω.:Εμ... Κοτπαππἱπνὶἴπ.ΙΙ._ιι.δ.Ϊ!ο

- Μ... πιοιπιΙΙ:κἱιιτπ άερορυ!οπεπτ.

Π. 2.; π.. Ηοεἰ:‹::πίὲ..£ὐἰά. Ἐπτοπὶ:·

. ω... ππετἱιἰε. 8.Μ.αιΜπ. ΙΙ.2.;ι.

Νοτεπ.ιπποτπΞπ πιπίουει: .............ι...

. πιο δ: ΕπίὶΞ:ἰα. Ι.2.2.6.

πω... οκιάΞεοπατ Δ..πω. Μροπι.Π

ιο 7.Κεει:Η τεττἱε π: οποσ !.:8πτιπ·

ε δ: 0κοοπατιιι·.ΞύΞέ..ππ!!π ............

τοπικ· οὰκπἱπὶίὶτπἱο.. ω.. ροθϊ απ·

- παπι μ·οβιωπεπι Ρι·οδόΒοπεπι

ω... απ: κοο.λ.ιπτ. π... οπο:

αππωπ2νπιωοι1<τοαπποεπτ.ϋΜ.μ

π........ Ρπο!Εεο εε:Ιι:ϋπιτ Ι.ι........

· ο..ι....π. ορὶἴοοριπ..Ι. )·7. Νπρεπ4

-.......ι........... ιποι·ατ.Μ.π όπ -ΓοΙα

πιοκτο.1πάυ!Βεπόπω. ·. Μ; 7.
..; Δ. ' . - _ Δ

1

ΙΙ.ηο..

ο:

Β ει” ι π τι π· πω:: ρατίο6Ιπ.

Ι. 98.

1.0. εἰ ...πι Ρπή:ιτπάιππ. Π. ιο.

_ ΟΒεὰὶοπτἱ:; π.. ά1:τομτ , απ..

_ ...ο παοεο.τ. Π. ιο.

ΘΒοὰἰωτἰειτπ ἰπτετνεπτο ίἔεευΙοτἰπω

. άφοία::πε, Παπ πω: οΒτἱπι::ιτ Με:

_ ιι!πιπ·ι. Ι. 2.97.

πω... (μπι σ.Μκαπτ

Τ πατε. Ι. :. ο δ.

Οωνἰιπιιε ...........- Ι. η 7.

οει......... πω....ι... Π. 6 ο . -

0€Εονἱοποε άπι:οοιιε ς...π...ι... Ι. Μ.

Οᾶπνἰαππε-οατἀἱπεἱἰε ρπ:Πηποτ. Ι. ο ι.

ο.επ......... 06τω.6. .Σε ν.11......π.

_ φί-οορι1ε. · Μό!.

Θεοῦ @απο ωοττιδαπάΙ. Ι.9. πιο. οκ

οεπΙὶε :πωπω πω. 1. η;

β€Η!δω.· ' 12 2 ? 8.

(Νο ὡοπ ΟοτΒεἰεπίἶἐ. Ι. 2.ι9.

(Νο :ΜΒΜ Μ..............κ.... Ι. ›.μ.

(Νο @Με δ. ΜΑπ5π5.. Ι. Με..

ω... ...ι......τ....... Κοτδπιειεόπω.

Η. π8. πω. τ”- ο

ω.. πωπω.. .

(Μο οοτάἰπαΙἰεὸἰαεοποα

. π. κ.

δε.

Οὸοιἱβπεοπἑτασατἀἱπεἱἰε δ. θεο·επ πο!

. νεΙνστΑνκαφ-·· Ι-Μ.ΙΙ.6σ.6ι.

@δΌ Κω.4:οππ.; απ 8!_Ν·©0Ι:1Ϊἰπ=

. εσ.τοπ·ε ΤυΠϋπο- Ε ρ_;..Ίί. ό!.

ω.. 6:08Μ5 Ηεπτἱεἰ τεεὶε ἔτε:οτ.ἱΙ.ω·.

ΟόοοΡἱΓτοροεΒηοοοπΠε.. ΙΙ.ό._.μ.. ο

ω.. εΡἰΓεομιε Β:Ιἰονε©:0ίἶ8- ἱ‹·ιιο..

__ ΙΣ.:6ά

Οθἶεἰπτπ όἰνἱππτπ δ ιποπω:Β'ϊε ..ω

π.4...ω Ρστ€9 Φ0ι·τοο.

. -οέ!ώτο.πσΜπι.1.-ι 96. επισπποάο-τω

: άπιπάσω. Ι. ι 6 ο. ἰπ τπιιπὶπἱοπὶΒαε

δ: πω»... ποπ εο!οοπιποΙοτπ.Ι.ι.”

. α·κπροτο. ὶπ;ετὸἱἐ:ῖ:ἰ ομοιποἀο° εο

_1.ω..πω.. . Π. 9ο.

Ω1....π.=... Τοεπιοοππιδε ....π....τ. Χ

παμε. 1.76.. .

εδο

επ” εοιπιπιποΙωο. Π. ο



-Ι Ν' ΠΕ 80 πτπσπ.
@τσιπ Γεετιιιπ απτο επίτοάι:πάιιτπ.

Ι. τ. 6ο · `

ο!ινετιιιε φτωτ..·οοιωι.. ἰ. ιη.

° ιι)·.ι:.6. τω.

οἱὶνετἱιιε ά6Μοπιάπττΐ. · Ϊ. 78.

Οττιο;Β. Μπι.. τεετιἱἰτέ 'Η 142-

0τόο εΙετἰ:ο.Ιὶε επτΜϊΒιιε ποπ πω...

ή!. η τ. ()τάτιπΒιιε θεό: πώ ἰπἰ

Μω;,ι. χ. π. ο .()τάιπο.τε ῇπνεπειπ ὶπ

εριίξοριιιπ τ:οιιθι: (;τεΒοτιιισ ΨΗ.¦ '

Ρ2Ρ2_ι_;8_ )- 9 . φτ·:Ιτιπιτιι ίαΓι:εριϊο4

πω: .ρωταω ιπιμάι:ιπτ. Ι. ι8-7.'

ΟττΠπεε λ ρτορτω ερἰἴοορο ται

“ μ.ττω.. σ. π. Οτὸὶπατἱοιι:: πωπω-ι

€Βοτιιτπ.1Ι.; ο .; π. ιιΒ ειΒΒιιι: τα&2.

Εμ. Οτὸἰππτι ίιτπ00ικΦ ΦΙΦωαω

ρυπἱεπἀὶ. Ι. 287. τ:οτιιτπ Οτὸἱιιιιἐ

τὶοπ:8 τω.... Δ Ϊ· 2·5'7·

οι·πιιτποπτει Εεει:Πατ ίῖπτ τωπείιτι. Ι.

2. ; 9. πἰιἱὸι: εοπίΕτντιππει. Ι.·:.6 ι. μ.

Φωτ-ι ποπ οΒιι8τπτιιτ. ·1- 7- 6 δὲ

ΟίΒι:ιτιιε πω... Ι· 2- 2- Μ

απ.. ΕπΓΡ.6Η πι τποπείτοπι€οΒατιισπ··

τῇ. · ` τ 'Ι. Ά ή» δ..

Ρ. ' ' τ

ΡΑ.ο·τ Α ἱπτετ Ρταπι:ΐιε 86 ΑπΒΊἰ::

τ:8ομι. Π. π. ο7.λ "ΜΒ Ρτιιπεἰα

ΡτὶποἰΡιΒιιε ιιιτπιπεπτο εοπθτιπι

ω. ν· °·Π.:τ.ιι.·

Ρειδια τ:ιιτπ $ι:οτιε Μ:: 0οπ!ΐττνω: Ιο

ιπιππς: τα ?τειπεοτιιττι.. Π. Μι..

ΡἔΠἰιιιπ ΡοπτΞΗ‹:ιιιιε πωπω... Τ. 7 ;.

τιτάιζαΡιΓεορα!ιε Ροτείτατἱε ·ποιπ. Ι.

° Π. Ηπα Ϊετἱριο ποπ Μπακ!. ι.ο.

_Ρο.ΠιιιιπἘ:Ιὶἱπἱππσ Ι)πιεπίι ...παι

τ τι πω... τοι:ιειΓει Νὶεοἱιιιε μια.

ι. 4.4. γι.

ΡεΠιιιιπ πωπω ερὶίἔορο τοποεπιιτπ.

Ι.6 ο. 66. Μπι! π ρτὶπιιιε ιπσΙιι!ιιτ

(;:τ€οτιιιε ΓοΡιἱτιιιιὲ. Ι. Μι. από

Ενι·ι·ιο ορἰίἶτορο ιΠιιά όεάιτ. 79.

Β.ι!Μεο οοιτεείΐιιιπ ειαιΒιιε άτο

Βιιε τιιετατεπτΙππι. Ι. 74..

. Μπιτ... €8ιάιπ11ιιι. Ι. 167.

Ρατε!πΙι.ιτ ..τω.... ι.πι€ιππωτ..τ.ω

Ριιττοάιι:Ηιε· ·> ι· -Ή.·6ις..

ΡειΓειιαΙιε περα. Ι. 77. Π. ...μ Θεια”

. · .ἀιΙττΡΕπΒοΙἰί-ιπεπΓοτπ Με. ΑΦΜ-

ι ῖ!ἱ::ιτ-!επιτιιπ·ιιὶπ (ΗΜ στοπ. τ!. 79..

=ι>.ιι...... ΒΔιάτπ:ο ·Πο!οπίἱ .ω.τ.

μίΕορο εοπι:αλιι:. Τ. 7... μι. τ”.

- .πποπτιάιιε·δανιπιεπΠΒιιε τειιιροτι:

- τω...τεατ @Με αιώτατε Μπιτ...

Π. 77.. ”

Ριιίτοτεε παπι ῶΠἰοἰιἱ πι. ω..."

- άτα. €τοετ:τπ. . ·Ι. 7 π.,

Μι... ....ι.τ.μτ....... °Κοσστπε8επΠε.

- ° Ι. 2.ι8. . - .

Η:: εοπιπτιεπόπιιτ. Ι. η.

Ρ:εαιιοτἰΒιιε ποπτει.νεπτδιιιπ. ·Ι. 2.;7_.

# α! επιίεοριιιιι τ1ιιιιιιιπ·ι τοιπιττειι:Η ι

· 4:οπίοΙΐοτε.- Ι.·ι.7 η. η 7.

?παταω Μ: [Έβο .πιτ Μπιτ τοπι

- “ ππιίΠιιπ πιατα. Ι.ι.7α.. Ρωσσια επιτ

-ποϋπ πιιοτπο«Ιο νιωπάτι. ἱ. 2.77.

Ροπίιοπε: π. ...ι.π. το!ιΒὶοίἱ ποπ ετ:

.εὶΡὶεπ:. Ι. π. Μ. Ρεπίιοποι Μπισκ

- Μπιτ τποπτι.ίτστϋε ΒΒΔ @τα ανο;

· .εοπτιιτ. Ο Ι. ω",

Ρετοετιππτιοποε Ηπα επΕΓεσμ· Μπιτ.,

Ι. ι το.

ΡειτοπτΙΙει πΒΒιτἱΠ`α Ἑοιιιἰε-ΕΒτπΙἀἱ. Π.

7 ο. τ .

ΡεττωειΒΒαε Βιιιεπίἰε. .” :Π.7 τ.

Ραπ:: πάω ει....τ..ωπ. '. Π. δι.

Ραπ” .Μπιτ δ. ε..-Βιι. Ι. ι ι ι.

Ροττιι: Α¦οπεοπιιισ ω Α.πΒιιι οΒιετι.

Ι Ι . ι9 π..

Ρεττιιε ει·εωι:ριΓοοπιιε Ποι:πω:Βοπίιε.

· Π. 2.”. 7.4.8. '

?εποε ...ι.....τ...Ρ... Τιιιοπεπίἱε. Ι.

ι7 ό. ι9;..ι96. .

Ρατιιε αττάιπηΒε ὸιιιοοπιιε 8. Μαϊ:: ἱπ

κά: Και. Α τ. 8 9.

?τσιπ επτἀἰπαἱἱεΡτ:ίΒγτετ. Ι. δι. 8;.

?ειπα τ:πττΙιπα!ιε ισττΠηιοτ δ. Ω...ιι....

Ι. 167. ι . ·

Ρατιιε τι: Οιιττἰπἰιεο. Π. ι έ π..



”_Ε'1" ?ΙΙΙΙΕΙΚ Β·ΟΉΉΜ.Ι
Τττι·ιιδερΙΙεορο:Ρ6τωεοΠ2. Δ ι..τηι

Ρεττιιε μια Β.#Μ. πιο Βαι·ΐτατε. ζΙ..8ι.

Ρεττιιε Με ΡαΙατιϊβετἱοὶατἱιἔ. Ι.76.

.Ρεττο5ι=Ιε νεοετο=ιι Ώσρπ!°̀ . 2.6.2...

·ΐΙΐε εΙε&‹ιε._ Ι. 28.184.

ω"... τ18..ι.ι...νϊ τιιΙστοι·Ι. 82.

δ. ΙΙΙιΙΙΙΙιεττΙ εοτρειε ΤοτιιιιαΜοτεταοΙ:
·τ Ιατιιοι: Γ ο 'Π Ι 2 ΙΙΙ. 2.; 2.6

ΡΙιΙΙιρριιτ ερἱΓε0ΡΜ Α....ιι....ωτι.. Ι..

-ι·24.- _ -° _.

ΡΙιΙΙιρρο8 τριΓεοριι€Βοιοετούε. 5.822

Ί.ΙΙιιΙιρριιε Ρταοεοτιιτο τα. Ι. τη. 2.98.

ΊΙ. η.2.2.6. 9ο. Ι" ο :ΙΙ

ςΡΙιΙΙ"ιροε Πιο: Ι.ιι6ονΙεΙθωΙΙΙ ΙἱειιιΙε

εοι·οοατιιε. ' 1.12.9.

τοοἔοίι εοιιεεεΙιε ΝιεοΙαιια ΙΙ-Ι.ραρα.

· Ί. ι 2.. '

ΡτιετΙἱεατἰοτιἰε οΙΙιεΙοοι εοτιιοιτοτΙατ.ιιτ.

8. ή . 1

Ρ:ατάτεποτε.ι :ιιΒεριΠ:ορο τοῖετεοᾶΙ. Ι.

2. 6 Δ.. οι εατΙιεοταΙιΒιιε δ: εσωκο

2 τείαΙΙΙιι.ιε αρ .εριίεοριε εοιιΙΙΙτΙιειιἀἔ:Τ
. ` Ι. 2.2. ο . Ι '

ΡταΙ:ατιοοετ το! Μι... .ι........τ..σ.-. Ι

Ρπείετιρτιο ροΙΙ ατιτιοε ροΙΤεΙΙΙοοΞε το.

-ειοεα.. _; .Η _ ΙΙ.τ.ι.ι.

Ρι·ατειττατι ατεΙιἱερἰΓεορἰ Κοτοοιοετο

.·Γιε.8είτα. ·. Η. 226.

Ρτιεειιτο νοτα οσο ρΙιαΙετ2 νετΙιοτυοι ,

αιιΙοιαΒιιει ρτο Ποπ. Π. 66.

.ΡΙιτΙιρρτιε ἈιιΒιιΙττιε τα Ττατιεοτιιττι ΡτεΙΙιγτετι εοτροτε οτ πιτοτε [Ιοε ..το

- ρτοΤιιτοοτιιιι ...ει...ριττορο ἰιιτετ

-εετΙιτ ...το Βιιτοιιιιιτο ΡοοτΙΙιεετο οι

'αιτία ΒοΙετιΙΙ. 7 Ι ο Ι. το α...

ΉΙιΙΙιρρι τεΒΙε εριίΙ6Ια.8.6 Ε4.ΙΠ21°60Πι
ι·εΒοη·ι, Π ΙΙ. Ι2.8.

ΡΙιιΙιρριιε τι... ΤιιτοοεοΠε Μ.. οι·
··λορΙἱα. - Π - ΙΙ ΙΙ.28:.

.ΡΙιΙΙιρριιι Νον.ιη·2"δ ·ΙΙτοοειε εαρτιι2.

Π. παο. ΡΙιΞΙέρρο.Ναναττε τΙοιιιἱ

·ιιἰα οιοιιια τείΙιτι.ιτα α]'οΙιατιιιε Κε

εε Γταοεοι·ιιτιι. ΙΙ..ι8α..ι99.

ΡΙιΙΙιρριιε @ο Ρταοεοτ11τιι: Μ... το

ριιροα ΡΙότανΙειιΙΙ εαρτιιε αρ .Ατι

· 8Ιἱε. - ο ΙΙ.ι92..

Ρὶρριιιιιε τειτΡιοτιεοτιιττο . Π. ι28.

πω... ῇιιιττααΙτατε. τ Ι. 26τ. 2.66.

Ρο:οιτειιτ α εοοοτεοτι ειιιοτιιοτΙο ιιο

ο ροιιεο.Ι:ι. Ι.2.7α. ρι2ΙιΙιεα ρτο ριιΙιΙΙ

. το ρεεειιιο, οεειιΙτα ρτο οεειι!εο- Ι.

2.7.2. ιοΙιτιιιιε οσο ιπιροτιετιτΙα..Ι.

2.6·8ι·Τι.Ι στις ' · α.

ΡοΙΙτιτΙο οο&ιιττια. Ι. 27 τ.

Ροοτιν2.ιπι ε62τιιτι.Μι ΑπεΙιε τται!ιτ τα'

]οΙιαοοεε. ΙΙ. ι8ι. ι88.

ΡοτειαοΙιε εοιοοειο ΑιιεΙΙα οΙ2Ιε:. Η.

· Ι 9 ?Η .

ΡτερεοτΙα εοΙΙ:τ.Ιοοεπι ἰιι ΛΚεάοοεοίΙ

ό: ΠοΙειιΙὶΙεεε:εΙ”ιΙε ατεΙιιερι1εορσΈτι.η

Ι. 2.88. Βοοιιτο ΙΙιΙ.2άΙτιε ραοεαοε

εκεατρΙιιτο. Ι.2.8 8. 6οτοι ίεειιτο Ιε

τοιοατ ΙιιΙιΞτατε οσο ρατιαοτιιτ. Ι.

2.228. Με:: απο Ιτειιπιτιε Ιτατιτοιιτ.

Ι. 269. εοοιτο ΙιαΙιτιιε τιιιαΙε .το

εΙεΙιεατ. Ι. 2.98. νειιιετιττε το! Μιο

εΙυπι .ειιιι6. ἀεΙιταιιτ βετ-τε. Ι. 2 97.

ΐαειιΙο ΧΙ. ειιιαοι πιο. Π. 2ο.

Μ....2 σΙΙΙειτ2ιο ειιΙο πιοεΙο ρετίοΙναοτ

παιιοοιει τεΒιιΙατεε. Ι. ο 2 ο 6. `

12.ι..ειρι. οσοι .τι Ιϊατιιτα Βοιωτια:

εεεΙτί-ιτε ίετνατε. Ι. Μ.

Μοτερ.. .ΑιιεΙιαΔω Μια... Π. ι 9 2 .

ΡΗπειρΙ·:α οι τ>ιει.......ο ριιΒοα ατι Απ·

.8Ιτα ειιιιοαοι εαρτἰ. Μ α!.
ΙΡτΙοτεε α·ρττοτ.ιτιι ροΙΙΙιοτ ιιοιονε.·ι. Ι.

. 298. (Ιοε ΙΙεεοτΙα'αΙ›Ι›ατΙε νεΙ ερἰί-·

. εορι ιι·ιιιτ.ιιι.ιτιι ιιΙττα 6 ο. ΜΔ... οσο

αεειρΙαοτ, οτε ιιοιτριατο ι ]”ιιτΙ.ει:.

;Ι.2.Ιτ τ. τιι.ιατττ οι αοοο ΙΞιειαοτ εοοι-.

..ειιιτιιιιι. Ι. 296. ωτωτ ΐτατιιΒτιειο

. εαριτιιΙο. _ _ Ι. 22.2.

ἰοτατιιε εοονεοτιιαΙεε (Με ρτείΒ7

τει·ιεόειιτιιτ. Ι.29 7. οι ρτιοι·αειΙιτιε

οοιινεοτιια τεΙΙιτιιαοτιιτ. Ι. 2.2.2. τιεε

Ιοεἱε τιιιιιοατιιτ τι:οιει·τιε οιτ-ιιαεΙιο

· τυπο. Ι. 2.96. τοτιιοι τετιιιιιε οσο

. .πιοτΙο ειτρετιἀεοεἰἰ. 9 Ι. 2. μ..



ΙΝΤ) Ε ΧΎΚΒΚ ΠΜ

Ρτοοιιιιιιιιιιο. ν.τ:ι.ιωω.

Ρτοειιωιοιιοι ιιι Για... άι: Τοπι

νιΠο ωειιιι:Ρι εφε. δ: .Ριιιορισ

που οιαβια2. Π.99.

ΡιάοίΠο οιιιΓι:οΡι ιιιιΒιιιι ιιιιται·ιιιιι. Η

ι8 ι ι
ι .

Ρτοθ:ίΠοιιιε υριι‹ι ι:πιοιιιεοι ιοΒιιι€ι·οο

επιιτωιιιιε ω... . Ι. μι6.

Ρι·ορτιιιιι·ι· εμε! ίιτ. Ι. ;6ι.. Ρτομιι:τα.τ

· ιιιιι·ιιιιιιτα. Εμ: ο.; ο ι. λ ιτιοιιιιιι.ιΒιιο.

· αροιιιιτιιτ. Ι. ι4.8. :+9. Ρτορτιο·

πιώ εκσοιι·ιπιιιιιια:.ιπάι @ρω αιι

· πω.. Ποιιιιιιιαι Ριιιιιιιτιιι·ιι.. 1.9 σα..

-Ριονιὸειιτιιι Πει ιιι κω.ιω.. Ι.. 4.?

Ρι·οκιαιι Δε1.-6τω εοπιιτι:κιόπι1τ.. Ι. ό..

Η ιιόειιτιιιε οριίι:οριιε Τι·σεειιίιο.Ι.ι.ι8..

Ριπή θε ριιοΠε ιιι ιιιοιικΠοτιιιι που: ιπ

Μακάι. Ι. μα.. οι:: τιιοιρισιιάι. 1..

Δ Ϊη° . .

ΜωωΔο ω... ιιιιιιιιω φαω Μοι

ω. Ι. 2. .

Ι. ι.6 4.. Α

ΩΕοι·ιαιοτιιαιιι φαει· ειαι·αι·κοε ώρα·

πω: ειιιοιιιεικ ..εω..ι. πια μι

“Με”. Ι. ;.·ιό..

Κ. -
- Α οι: ι ε.. Μι.ιε.ιι.ωω. Κα· ι

_ .·ιωω6.. ι Η!. Ή'.

Και·1ιιΙΡω Δ: Μ! Μισο. ι. ΙΙ.7 σ.

ΙΏάιιΠιιε οοτιίβειιιιιτισε.. Π: 788.97 9.2

πω»... Ριι€ω·ιοδιιι.. Ι. 98.. ΙΙ..;τ9..
Δ ωω.αωιωνιωω. Ηικιάπτοι·.-Π.

· 15- ι ι

Κιι.ιιιΠιιορτιοι· όιε (Μίιε.. Ρ Βια;..

ΜΑΜ.. Δ» ΧωουωΙ. - Πιι49.

ΧιτΜιιιε Υιεεεςιιιω ίζωιοπιιιι·ιωίι:.
'Η.2.7,.' ·ι ° ι. ·

κ.ιωω..ω. ιται.μτ.φι. πω..

πω. · · ι -Ι.- δε..

ιω...1.ω. .υω.ΑΠιτοω.6.. Ι. τ;

Κ:ιιτιειιι:ιω α. ΟιίΠο-Βιιιι:αιι Ιονιο:

(::ιιιιοτ.ι. · Η ` - Βιμ...

ΚαιιιιΒιιι_αριίζοραά. Π. ι.7ι;

Βιιιια!άιιαραρα “Με”. Κα”.

Καιτιιιάσε νιεοεοιιια. Π. η.

ΒΒιιιιτώπιε ικιιηιαφω Βασιι·ιωρ
. εσύ». Α ι _

Βιιιιονιιαι·άιιε ωει.Ριτηιω Κοτο

- 11ιςοιιίι9. Π. ι.98..

Ρωιι:ι·ιιιε. ω.ιιωι. ρτο(Β7τέι·.. -Ι.8;. .

κιωεω..ιω ετσ.:ιιιηιιίοοριιεΚοτοιιια

μα.. ι Π. 177..

Ε.. ΠτΒιιιιάιοιιιιιτι ὁιιι:. ιιιιμι.άισι.ι..

.Π. η. _ _ .

Κάε&ιο λ ιιιοιιιιειιιε- ειπα το:ΜΙο

'πισω ιιοτι Γυ.ιιιιαιό:.. Ι. ι. 9 8.οιιΓςι·-

· "Με ε.. ι·άα&ιοιιε.. Ι. 3η. ό·Μαΐωωι ΕτηιοικτιειΩσ Ρετιιιιι.π..

Σ] π..

Βι:8ιιι:ιιάιιι οι36008.ΑιιΔαω.τι. 9779. .

ΚσειιιιΗιιε ωεω.ΡιτωΡιι. Τιιιωω·μ

.. _' Α Ι. η”. ι9,;..

1ι.ει....ι.1.ι...ωω..ε.....

Η

ιιϊιιτ μια... Π. Μ..

Β.ειιιοιπιι.ι8 σΡιίωιιιιε Νονισειισιιιι€..

Ι. ει. ο. .

Κοιι·ισιάικΔωπελώιο'ω6ς. ΙΕ!..

ΒαΙιεισίι αΙιειιιιιι οιι ..Δω ροτει

Ρισιιτεε οποια τ..α........ .ΡιτςοΡ.ιω

Μι ετοιιιι·ιιιισοιιιιιο- τ Ι. χ”.

Μηωωειιττειτιιααπι που εικττειιικιι~

. .ι2.1..ει. τιεονστη.Μεοφοκιετιιια.

. ριιιιι!ια: :πιο κιφοι·ιριιει:είιιο

?ΜακΚοιτηιηι ειι&ιιτι;:ιτ:. ει...

- = 1.ι..ι.....ιι ττιιέὶανιὁ2.` . Μιά.

Καιιιεειιιιε φιισοΒιι: ΑΒιιιισιικιιίιε. Ι..

-ᾶ-Ι8- . ¦.·.?(!.ι..ΒεπιιιΒιιιε ωει.ΡιτςοΡέ. Ι.ιιδάιιιιιιιι

.°[Β; Μ." . ..

εειιίιε. . ιη.

Κοίιειαιτια. Ι. #66. Ει0ίιάαιΕια αιι

Όποιο. . Ι. 9 Φ4.

1Μειω6..πωωω .Β0ι0%ια.δο.7ύ.

ν 878... .ι.ι; -..ιι..· ..: .η · _ _ _.

ΒείΕοειιάιι;.

Π.2.57,

- Π. 7 δ. 79..

19.ΈΠ1. δ.Βειιαιι&ι ηιιιιιιισ “Βιρ- μασ



ΕΤ νΕΚΒΟΚυ”Μ.

ΚεΠωΙάι1: ορ1Γοορι1ε Πο!ε11ί1ε.- ϊ. 48.

Κ:Γ111ττ&10 α11111ε νικώ αεωΡΙἱε

εο1111τκ1ιόπι11. Ι. 8.

Κωπι1άο111111 το11Γ11111. 1. 144.

Κίο1πιτά1.1ε 11811” 8:1811:11ί1ε. ΙΙ.24. 4..

ΧἱεΒε1ἀι1εειΒΒ:ιε 8:1ν14_χ111:ηί1ε. Π. 61.

Κ1ε1111τό11ε Ι. :στοα Νο111·11111ποτι1111.

Π. 14.. 17.

Κ1ε1111όαε Ι Ι.:ο11·1ο: Νο1111111111ο111111.

Ι Ι. 16.

Κ1ο:11.11ά11ε ε11:Ι·Ε111ευ1·1:ι. Π. 1.6 π.

Κ1εΒατά1.1: 81: Η". εΙ:&ιιε ορ1Γοοριαε

Ττε1:ο1ε11Πε. Ι. 19 9.

ΚΜ1ετάι1ε ρ11ο1· 8πν1η1ο11Πε. Ι Ι. 46.

Κ11:11Ιίω 111ε111εΡ1ΓεοΡω Κοτο111:1Βο11

Πε. Π. η 9.

ΚἰΒἱηεΪὸιιε έ: δοκίΠοπ. 111.141.

81:11:11.: 1168611111 ΜΒΜ ρ1οίΒγ11:11. Ι.

1. 6 ι . '

Κώστα: .1ΒΒ:15 8. Ηο1·ε11τ11. Π” θ.

Βοβε1111ε :111:111:Ρ1Γεορι1ε Κο:ο111πεοπ

δε. Π. 1.47. 1.49.1.41.1.88.

ΚοΒεπι1ε ε11εΙ11φ1Γεομ1ε Τι1το11:11ί1ε.

Ι. 1.1.4.

ΚοΒ:ττ.ι1ε ε:118111:1Μ ΟεΒεπ11:11ί1ε. Π.

184.. Α11©οε 111 !ὶιἱ 111111Ι11.111=1 νο1:1ιτ.

1.8 9. '”

ΚοΒο1τι1ε ό: (:οτάιο11 1:111ά11·ω11: 1411οά

Ε·1ν:1:τ εο11νε1ί1ε Πτειιπά111το11το11Η

Με ειΒ Ι1111οεε1111οΙΙΙ. 1111:1:Ριπ11ε.

Π· 91- .

Βοβατι1ε Οοἰἰ!α›·σἰΙΙσ. Π. 146.

ΚοΒεττι1ε εο111οε Νο1111ει11111:ε. Ι. 1.1.6.

Π. η. 1τ1ο11:1Πο11ι1111 ΕΒ1ο1ε:11Π:

δ. Τπι11·1111 Ρ1Γεειο111:11Π Γ.1Β)1ε1τ. Π.

14.

ΚοΒεπι1ε ερΕ&ορι1ε. Π. 16.

Κώστα ωΡ1Γεο111.1ε Β1ἰοε:11ΙΪιε. Ι.11.χ.

1 1. 7 .

ΚοΒο1τ11ε φ1ΓεοΡι1ε ©ε11ο111211€11Πε..Ι.

π. 1. ο .

ΚοΒο11:111 Ρ11¦8ε1ἱε11ίἶὲ.

ΒοΒοι·111ε είε £ση·18. Π. 14.4. 14.6.

"ΚοΒ.11:11ε Μο: δ. ΜΒΜ Α118εΒο.11:1ις

Π. 91.

Πε. _ Ι. 117,

ΒοΒο1:11ε τα Ρωα1:οτι1111. Π. η9,

εμε ά·1Ρ1ο111:1 91ο 111ο11:1.Πο11ο 8 Μπι

1110111. Ι Ι. 6

ΚοΒεπι1ε τα 8εο:ἔ.τ. Π. 114.·

Κο1:κ:1·τι1ε άο 11.11.10. Ι. 9 8,

Κοάι1πι1ε 111ε1111:ρ1Π:ορι1ε Β1:1_π1α4465_

Ι. 4,8.

Κοάιικ11ε σ.τεΙ111ορ1ΓεοΡω ΒςΠ1ςΠΓ46_ Ι_

7 6.

Β.οάιικι1: ετάι1:Ράορι1ε Τι11·ο1π11Πε.

Ι. 6ο. 61. 68. Π. 4;.ηι1ε11τ111 όε

εο111:οΙΤο Βοι€1111 ι:Ρ1ΐσορο 11ο11οω

ροΠ11. Ι. 61

Βοάι118.11 ά11ιοο11115 εα1·ά111.ιι1ε. 1,9 ._

Βοά11Π:ι1ε τα. Ι. 1. ι 4.

Κοι:11.11ί:11: ν1εεεο11πε. Ι. 9 8_

Κοί:τσάι.1ε ό: Ρι1τι·11εο. ° Π. 1.6 ι.

Ρ.οΙΙ:111ό1.1ε ειιτώ11:τ11ε ρ11·ίΒμστ εαπ

τοΗ111111ε. 4 Ι.9ι. Π. 64.

ΠοΙΒ111.11.1ε ά1: [)111ε111ο. 1_9 8_

Πο!!.1111:11ι: φ1Π:οριιε Β1ἰο:ο11ίἱε. Ι.11.4·.

116.117.

Κο11:111ό118 ερὶίἔορ11ε Πο!ι·11Πε. Ι. 66.

68. 81. 84.. 84. 87. 89. 147.164_

ω.. Βια Πι11οτι1111. Π_ η 9_

Κατω νι:11ει1.1ε Η ε111Ρ1οτέ11ι ω........_

Π. 46.

Κο111:1112 ε111·ἰα: όε11:1Μτιι1·. Π. 101,

Κο111ε11:1. 111181.1ει με» ν111εα11 & Μ.

πω. 1.118.

Κο11κι11ι1ε :ι1σΪ1ἱ:ΡἱΓ:οΡι1ε Κο:οπκ18:11·

68. 11. 147.

Βοπ1:11111ε αι1ά1111ιΙ1ε 8.- Α118ε!1 8ε.31$

ΑροΠο11ε:: Ι.1:2ειτι1ε. Π. 98. 1ο 4.

Κοί11111.111άσ. άι ΖἶΜτκ. Π, 1. 6 Ο.

Βο1τωεΙ11ε. νω.....ω ερἰΓεορυε.ΙΙ.7;.

Κο1Μάι1ε ορ1Βορι1ε 811:Π1ο11:1·1ί1ε. Ι. °

2.18. -

Κο:Βι:11ι1εθω1εοΙΙ:11Ξυε. Π. 9.

Κοιο11κιΖωιί1ε ετε!11η.1Γεορ11ε 111 πάε

ί11ι 8.Α11ἀοε11ὶεο1ιἴἔ·α.ι1·ὶ ΓοΙ1:11;. ΙΙ_

2.44. ΙΒΜε111 1:ο1ε1:121·ε Γο1ε:111 θ·Πο

δ. Α111Ιο:111. Η.),

1 Π ά ε!



ΙΝΠΕΧ ΕΕΚΠΜ

ΚοτοτωπίΕ ωοττιίἙετἱιιττι τιιτΝΕτ:τ:Ι:Πα

Κοιτταττα τα: οἱ επιασε τττιπιττικττπ

ροτΓοΜτ. 11,1_.9.5 τ..

1ζοττατι18 ετετιἱορἰίἑοριτε Κοτοτποεοπ

65- Π. ι .γ 8 .

Κιτρ:ΙΙ:ι εΒ ΑττεΙτε σειρα. Π. τη. Κιτ

ρεΙΝιτττ ΑττεΠε ττ.ιάσπάεττ·τ ἰτττρετειτ

Κα Ιοτπιτπκε. Π. τ7)·. τω.. .τικ

εῇιτε :Ιοτεέτα Παοεττι Τιττοτττωτιπ.

Π._ι8)·. Κιτρι:ΙΙ:τττ ΑττεΗτ :Μάτ ἱτττ

ρτ:τειτ (:ειτολι5 Βτι!ρωπιτε δε περὶ

Κ‹Βεττε. Π. μη..

δ.

Αετωπικττε εΧΜΒΜάπτ. τακτοπ

ττει. Ι. 2.79. 8τει:τε εοτττετοιτάο.. ί.

π. 8 ;. -

διιετἰίῖἰα: οΠῖεττιτττι .Με υίἱβιτε πω:

@Νοε ειρρΙταιττ. Π. 77.

δτι!οτττοττ @τι δεν: Κα Βτττοτπιττιπ. Ι.το.

η... τιτΜΜεοπι τητα: (::ττοΙο τ:8τ

Ρττττιεοτιττττ. Ι.4.ο. στι· τα αρρώστ

τιτε. ί!τίά. Μοτο ρτο ΗΒττΜττοΠο·

|ετιίτ ερτ :ορο ροή: δ ΝἰεοΙειο ρ:ιρα_.

Ι. 44.. θέτει ετ τττοτύωι δ τ:οτιετΠο

ΤιττΙοττίτ αμκ! δυ.ροπ:ιι·τει:. Ι. 39, το·

ὁετειιἰττιτ φα! ΓεττΒεττάο ρπρω

παρω Πισω ὶΠὶι18 ττοτττττιἱ μπρο

ί-ικτττ. Ι. 4.6.

δ. δειπτώπ ιιτεἱἑὶτρὶίἔορυε ΕΒοτπωίτε

ἱττ εεεΙείτα Πο!εηίτ ευ πι ειτετιὶορἱΓεο

Ρ.ττ.... τττΠ8ττϋε πύτιτίττειτ. Ι. τ )·8.

@το εοτρικ Αιττ:Ιἰεττἱε. Ι.: ο τ.

δτιπΒιιττπ: Βοττιἰττἱεο ἰτι εστω τ!εά

:Μπα φττε! :ιρεττάτιππ, Ι. 7.6 ό.

δαντιι·τευε ρτἐοτ ντΠιιτ Ποτ. Π.7 ο .

δεινἰτπἰαεεττίὶε α:ε!οΓια Μερά ττωτιείτο

τἰο άπο. Π. ;7.

$ιινἰτιὶ:ττΙΒ ττποττειίὶοτἱἱ τ-ιτττά:ιττο. Ι Ι. Η .

ττω1τω Μάτ νἱτοε άο&οε. Ι Ι. 77,

δεοι5:: ττεττο απορώ: -ΕΔυ:ιτεΙυε τα

ΑττεΙοτυπι. ΙΜ τ. 4. μέτα απο δεο

τὶτ Μαι τ:οτιίΕτνο.: τα Ιοτι:ιττττω, 1 τ,

ιτε.

5α:τετιιττι αἱ: άττΉε 86 2ᾶΪ8 Π: :πρὶ

τιιΙο. 1. με.

δοραΙ:ιττει τη τιτοτταθ`τοτΜ. Π; ο.. τττοττει

εττοτιτττι επτα ττωττε1τοττιιτττ. Η. 7,

τοττπροτε ττττ.τ:τώέθ ςιτο ττ1οτ!ο τι

εἰεττὸο.. Ι Ι. 9τ. 9 τ,

δετεε τιίἰειτἱετ ρορττΙἰ. Ι. 4.

8:τ·Ιο .ω... 82νὶ8πἱ€π6$. Π. 78. Π,

δενετἰπιτε ρερα. . Ι..τ. κ. τω..

δενετι:: ετοΙιἰορἰΓεοριιε Κοτοακτ8ι:τι

Πε. ` Ι Ι. ι”.

8τ8εικτττ.18 τα Ρτερεοτι.ιπτ. Κα; 6.

δεσ .ιΒΕκτε δ. Ποτοτττττ επ.ΙτττιτττοιιΓ1$

ΙΙ.:.)·7 .

$Πεττττυπι ἰτι ηι:ϊβικ τττοτταΒοτἱοτιττη

Ιοετε Γετναττάιτττπ. Ι. 2.96. αμκ! α

ττοτττεοε τεευτατεε :μετρ ίἱ:νετιιττι.

Μ; η.

$ὶΙνοΓτ:τ ατεΗορτίοορυε Κοτοτωροτι

δε. ΙΙ.2.; τ.

8ὶΙνείὶι·ἱ Βτ1τΠ :Ιοτἔὶιιτττ. Π. 2.6 8.ντέΙ:ο·

Μπι τη (;ετττπιιιτ:ι τεττττ.:.7 ο. Ανα·

πτοτπττι ντ:τιττ : ὶπ‹·Ιο Πι ί.τερττττττι

τ:ταπΠ:.:.7 τ. ιτΈ›ὶ 'τιοίτσε σώστε τ:οετι:.

2.71.. Βοττοτπὶπττι .£ερἰτ. τη... Κο·

άιτ!ρΒιιιττ ρα ε: οΒεὸὶ:τπεττι Βετο

18 τ..Ηοίτω ττε;π δε (]τ:Βοεττι άντ

::ιτ:ετττ ακρυετπιτ. ι86. Κοττκιττι να·

Με. τ. 88,

81Ιντ·Πετ ορϊΓεορτιε ΚεάοτιεττΓιε. ΙΙ.4 τ..

8τωοτι είε Βιισ7. ΙΙ.τ4.9.

8ττττοπ εοπισ ΕΒι·οἱεστ·ιίΞε. τ Π. 7 8.

διτττοτι ερτΠ;οριτε Β.·τοε‹:τιίἶε. Ι. 176.

η 7. τ8τ. τ

Βρυση Ι.τοΒοττΐωδε πτερἰίἔετ ΟτεΗτύε

ττοτττ.ττττΡιττάτεατοτυπι ...εστω ρ:τρ:τ.

_εά ικεοεευτιπ ρπιτ:τε ἰτπετ Ρτ·ειτττο8

ά ΑτττέΙοε ττ:16Ητπόσππ. Π. τ76.

8ττττοτ·τ :Ισ Μ.ιΙπρττΠ. Π. 77. ά'/η.

δττττου ά: Ν..ιτ.. Π. 77. ό"ρς.

8Ξτττοιιτ:.ι τ:ΗΜτ18Ε2.Ι.2.2.)·. ι 4,9. δ μια·

εἱρτρττε Βτ·ὶτττττπἰπ εκτϊττ&ει. Ι. 6τ.

'δἰττποττἰεετ 5 Ωστε τττττττίττ:τττε τερεΙ!ετι

ΔΕ. Μ; 7. 85ττποπτει:ο οτἀἱττατἰ τρω

πιο‹·Ιο ρωύο:οά.Ε Ι. ι87.



ΈΤ νΕΚΒΟΚΠΜ.

Βοάοτειε Βοποτυπτ ορετιισι @πιο Ντα

εοπεαΙωάο. Ι. με.

.$ροπΓειΙκι ςιιοωοὸο εοπιι·.ΒερεΙα. Ι.

2.82..

δ:ι:ὶοὶιι τ:ταΙΗ:ιο Ρ:ιΓερα. Π. μ.

;δ::ιτυπο. $γιιοο!.ιΜ ιτκωοκἰ2 €σωπκπ

ὁειπὸτι. Ι. ι 9 π..

$τερΗ:ιπιιέι ιιΒΒιιε δ. ]'οἘιωπἱε (Βικιπα

ιιπιίὶε. · · Π. ω..

δτορΜηιιε ιτεὶιἱορἰἴεορυε (Βατω

κὶεπίῖε. Π. ρ ο.

.διορ!κιιπιτε τειτἀὶιι:ιΜ ΑροίἘοΙἱεα $εάέε

Ιερειειιε. Ι. )·:6. ειε..

δτορΜηιιε £:ιτἀἰι1:ιΙἱε Ιε8α:ι.ιε Πα θεἰἱἰ8..

Ι. ιη..

διερΒο.πιιε εοπι:ε °Βτἰ:εππἱα Βάση

ΙΕπιπ ερἰΓεορυπι :ΧρεΠἰ: @ω εοιπίἱ:

ετειτἰοιιοπ·ι ει!» ετσἱιιερἰΓεορο Τατο

εκκιβ εια:οερ:κε:. Ι.ι:.ο.

·5:::ρ$εριιε ορ1ίδ.:οριιε ΒοΙωίἱε. Ι. 17 7 -

η .

Βει:ρ!·κιπικ αρπεοριιε ΒαΙοποπί?ε σ:

:ιβραπε δ. Ηοτοτπϋ. Ι. 1:.7.

5πορ!·ιπιιιε μια ΕπιωαΥἰε:εοωἑτὶΠἑι:.

Π. ε. 7.

δτορἱπηικ Ι):ιήΠερΠε. Π. π.. 9.

δτιιάκωπ ι:!ετΜ ἱιι ΤΒ:οἱοΒἰε. Ι.:.4.7.

·διιΒίἶ:τὶρ:ἔο :ιὸἴωιιἰιιω ὶιι £οπιι:ΗΜ. Ι.

Πρ. ιη.

.εωε...Μ.. ΤυποπεπΠε α:εΙ:Πα ρω

..ω..ιω :ταρώ Από0282.νΒ ἰπ

πάρω δ. ΜΒΜ. Ι. Η 7.

ΞιιΪΜεἰπ ρω ὰεἔιιοᾶἰεεειποπἱεὶε πριν

Πόρσε. Ι. 9 ι ;.

δορετρια ηυοπ·ιοάο ριιι·ιϊεπάε. Ι. π. 8 ο .

δι.: ἴρετιίἱπε αΙεραιικ ροτρατυο «Μπορω

απ. 1.1; 9.

δ)·ποάιιι·π :ΙιιιΙἱ:οι· ἰη8το‹Π άάκτπ ρκίἔ

Βγτοτἰ. Ι. 2.)·ι.

'Τ.

Τλ ο ε ιι ΝΑ εΙαἱοἰσ ρτοὶιἱΒἱτε.

Ι. ι 7 8.

Τπυτὶποπΐο π·ιοωω5ιιω ΗΓεωιικΜΕ

ΓιιΒρ:άιιαι. Π. .ι6.

Τοττυπο. απτο Βειιπι οαι·ιιω·ι Πρ: δε

ΐοτά:::. Ι. ;. Τακακια οπιπἰα :μπω

«πάρω. Ι. ω.

Τεπἰε οΗἱεἰιππ απο τιιοάο ροτί-ο!νωτ

αποηὶ‹:ἰ τερυ!ειι·εε. Ι. ;ο7.

Τείἔο|ἰηιπ ό.: Μοεπε τεἱκὶ!ἱ. Π. Η.

Τ0:Μπποποι εοτειπι Πι€στ«·:Ιοτο ]::ιεί:η

άει. Ι. 2.4.7. 2.89. ε!ι:τἱεοτιιπι 9ιιΔΗ.ι.

.σε δεΕπ:2πτ. Ι. πρι. ΤοΠ:ποτυπι

νοἱεπωὶ ρπωάωω. Ι. ι 9 ο . Ιππο

ίΕποτιιπι ραπ πο! ορἰί-εορο: άοί:ε:

τερά.ι. Ι.2.9ι.

ΤαΒ:ΠαΠ εοπιΜε ἱΙΙ:Βἰ:ἰππΩ ιιιιρ:ἰ.ιε.

ΙΙ.2.;.

Τ:ιι:ΒοΙἀιι: ερὶίἔορυεΣἰπεοπεπίἱε. Ι.

ιι δ.

Ίειιτἔιεἰἰπετ ἀοτιιΙἰτἰιιττι.

ΤΒοοΒε!άιιε :ιτἀιἰερἰἴεορυεὅἰοεοπια

Βοτιθε. Π.:.Δ.8.

.·τι...ι..ιω. ασπρα. η 6.

'Τ Β:οΒαΙάιιε σωπο:ΒΙοΐοπΠε.ΙΙ.7 ;.7 6

ΤΙιοορει!άιιε ‹ὶε Ροπεεἰο ερίΙΈοριιε

Βο!οπίἱε ι:ΙσόΕιιε. Ι. ι86. Κοιπειτα

ρι·οδεπάτιιτ ε!ο €τἰπιἰιιιΒιπ οι.. ω.

ῇεᾶὶε ι·οΓροπΐι1τιιε. 187. ροή: αοπ

Ωει·:Μ αρ πτεΤιΞ:ρὶΓεορσ Τυτοπεπ

Π. Ι. 18 7 .18 9. οοευρεωτ τεΒτιἱ πι:

Βο:ὶὶε.ιο ο. «μπε οΒἱτιιε.Ι.ι9 π.. ι94..

ΤἱτεοἱΜἀιιε ρήστ .Μ Ναπτοἱἱο. Π. δι.

ΤΒοοΒουάω ἀΑρἱΗι·. Π. 7-8. 79.

ΤΜοάοήαιεεράιε 8.ΑΙΒΜ Απόφα

νεπίἱε. Π. 5.8.

ΤΒεοὸεννἱηυε £ετἀἱι12Ιἱε ερἰίΕοριπ δ.

Κυβπα. Ι. 8:..88. Π”.

ΤΙκοὸοτἰεικ τοκ. Π. ι..

δ.ΤΒοπικ :ιτεἱιὶερἰΓεορἱ Οειπιιατἰοηίἰε

ΐεριιΜιταπι Μάρτ Α. νοτοικοΠε

ορἱ1Εοριιε. Ι. η π.

Τ|ιοιτιειε εετᾶἱτιεΙἱε. Ι. 8ι. 8;.

δ. Τἱτατἰανὶ ειτεἱιἱορἄί-σορἱ ΒοΪεη[ἱε

ι:οτρικ ειρικΙ 8.Οεταπιπυπι δ Ρ1'2Εἰ$.

Μο ;·. ι Η . .

τ.......ι... ατεΗορΞΓεοριιε ΒοΙοπίἱε.

Ι.ιμ..

ΙΙ. ΙΜ. ~



Ι Ν Β Ε Χ Κ Ε Κ Η Μ

ΤιπτιπποΒιιΙο ἱπ οιιροΠιι ΒοΙΪοτοιἰ ποπ Πιιιι!οιιιο οοἱΓοορπε διιΒιποπίΐε. Σάο.

ισοτιτιιιτιο οπτΓοοριιε. Η. ω..

Το!οΕιππτ. εοπιοε οποτπιτιιιιιιοπιιε. .

Π. ιο!. _“
Τοιιίςιιι·:ι ι:Ιοι·ιαοιο. Ι.ι..4.;.

ΤοττονοΠιε οτιοτειιικ πι οιαι;οίι Βετο

ι:οπιι. Π. ο π.

Ττειέτει:πε τω. Έτιιποοι ιιιιοι· δ:

Απξςιοε Με Βι·οτιοπιιιειιιπ ποιοι:

. :οι οοιιιιιπι οοιτοέλιιε :ιριιο ω.

. τιμη. Π. 18ο. Φβ.7.

Ττειδοπτιιο ροεἰ:ἰιιτοι·Ἐτειπεὶ:: δε Νο.

νεττ:ι· τοΒοε. Η . ιη.

Τι·οεοτοπΠε ορἰίἔοριιε Γοινιιιιιτ ειδ

οΒοοιοιιι:πι ΡτοιπιτΕι ...Με Βο

ιοπίι. Ι. 84.. Μι.

τητα... ΑΒιιιιοοιιίιε οιιιίΕοποε. Π.

Δ..

Τιοοποπίιε πετάτε τποττοροιιι. Βτἱ

ειιιιππε .ιω....... Β..μ.4.6.48.)·ι..

.ειπε Ρ....ι..Βιι. οοπἴιιἰἰτ (;τοΒοι·ιιιο

ΤΠ!. ροΠιιιιπ οοιιι:οοοπιι ΠοιοπΙι

οριίΕορο. Ι.6 ο.6ι. :πιο πιο οποιοι·

ΝιεοΙοι.ιιι Ι. ιιτι.Ρο.. Ε. ι;ο.. [τοτο

μπω... Ι.οο ποιοι ποπιι:.. π...

Κατι θτοΒοι·ιου· ΐορτιιιιιιε. Ι. ιόο.

Κατι Πιοοπιιε ί-οοιιποιιε. ι6ι. Επ

ειιιι. ίοι:ιιποιτε. ι6ι. Ειι8οιιιιιε τοτ

τιιιε δε Αιιπίο::ιίιιιε οποτιιιε. τω.

.Μοιι:ιιιοοι· ιοτιιιιο. ιι ο. Τιιτοποπίιε

ιιτειιιοριίοοριιε Βοιοπίοιτι οιιτεοί.ιττι

Γοιοιππιτοτ πω... Ι.ι·6ι.

Τιιτοπταε οινιιαιιι Ροπτιε οοποτπόΒο.

Π. η.

Τιιι·ίιιιιιιε Εοοτιιοοιιίιο ειι·ι:πιοοιίοοοπο.

ι. 76. π. Σε.

ν.

ΑοΑπι απο οπιιιοτιιτπ πιατα

απ. ποπ ροτιτιιιυ.ιιιι·. Ι. .ο ;.

Υει!τιιιτπιοιιίιε οοτποε ιπ Απειιιι.ΙΙι

192..

ν:ιππιπ Βιοτιιιπ·ι ΐιιροι·ατο ρι·ειτοπιππε

ποστ. Ι. 18.

· ΠοιιΙοιιε «Μου. Ρ..ιι....... Δ Επι.

νοι·οποπίιε οριίοοριιε πω. Γοοπι

σπιτι δ. Τποττιιο Οοπιιιιιτιοππε έιτ

οιιιοριίι:οι:ιι ά τ:ιοίιοιι ἱπτοτοίι :οπ

ί-οοτιιτἰοπἰΌοΙοπίἱο οριΠ;ορι ι Βοτ

οποιοτπει:οΤπι·οποπϋποτιτοιπΓοορο
πο... ο Ι..ι7ι.

πο.. εο.ποπισοτιιττι ΚοΒιιι:ιττιιτπ. Ι.

τη.. ττιοπει:οιοι·ιιττιπιιτ νιιοε.Ι.ι..ι.8

πιο τοπιροτο οοπτιιτ. Ι. το ο.ιιιι:οοε

οΠ`ο οοΒοοιιτ. Μο. νοιοτοο μιιιροτἱ

Βιιο ο:ιιτο:ιο. Ι. 3ο;.

νιο.:ιοποι πι πιοτιο πιιτιιοπιιπι οοπο

Βιιποιιτπ.. Ι. ι; 7.

νιαιτιιε οιιἱπιιττι ειΠιεπ:ιτι τοοιτι1ε. Ι.

τ.)·ι.. νταιτιοιιιιπ πιιτποτι1ε ποπ

πιιιιιιοποπε. Μο.

ΤΙΜΜ· οποσ. Γοοιιποιιε. Π. 14.1.

νιεωπιιι ...ι.ι..ιτ..... Κοτοιπιι.

Βοιιίιοιπ οπτιο τοιέ·ιο οιιτι·ιΙπποοοιο

πιο μη» πιπτιι:ιτε. . Π. ο; ;.

νιοπιιοππε οι:οΙοίπι ττοε οποιοι πιο

οιι€πποοε οριίοοροε. τω... Π. 7τ. ο

νὶοιιποπίΪε οριίιοορι1ε οι: τποιι:ιε ι:τιτπι

ΜΒΜ .ιοι:ιιΠιτιιε. Π. 71.

ΥἰιςὶΙἔαε ιττ ...πιο πιο ἱπ ἔοίἱἰε ποπ

Εππποε:. Ι. 24.4..

νιΠιιτοπίο πιοποιο:οτιι.ιιτι δοτιθ:ιπιοππι

Μπι. Π.ι6.

νιιιι:οπτιιι: ...ιιιφιαοΡιι. Τιιι·οποπ

δε. . Ι.ι76.ι77.ι78.ι.79..

νιΙοοπιοττιπειιποπε. Ι. ο. το.

νι... οπριοιι ποτπιπτ ω. ι Βοο. Ι. οι.

Ρι·εοίοπε οποιο οτονιτ.ἱὐἰά.νιέο ...το

οσοι ίιιοοιτοι·ιιπι (το τοΒιιιιι. Ι.7 π.,

νεοιτ. ειΒιοειε δτινιετ.ιιοπιιε. Π. Η. “π

νι... @μοι-ιι ......ιι... Ι. ι 7.

Π|εοτιπο ι·ριίξοΕιπε Αποοεανοπίιε. Ε

8ι..ι.μ. οιιιι. νοιιιιε οο Μοτοοοο..
Π. 67. · ο

νοιιιΡιπο πω. μπω. ιΡο οοΒιι:ι ποτ

ροΕι1:ι. Ι. τι..

νοττιπιιπι μι· οΒιιοτ:ιτοιπ θισιοιιε τιπ

πο: οιοΒιιε οπο οιιιιιο δ: νιπο το

@ποπ



ΕΤ νε21Βο21ΗΜ.

222πο:τ. Ϊ- Σ”.

νο2ιππ ει222‹:Η Κο2π22π 2ἀἱ2πρἰε2ι2τ ν!

ΠωπςΙο το22πιι2:2ε δ. Ι..οοπ2ε Ραμ:

Π!. 2222 8:2Ιο2ποπο2π Β:22ο22222π 2222

α:2π π222Πιε. Ι. 72.

Π2Βαπιιε η» ίΕει2πάι2ε. ΐ.82. 8 6. Π.

69. 92Π2υπ2 ΠοΙο22Π ορ.π·22Ρο σοπ

€εἀἱ2:. Ι. 66. 29.2. 2222222222 Βοπ22

:Μετα Πο1οπί2ΕεεΙσπ:: 2εἱ`τὶ2υἱ. Ι.

6 7. ίΕπ:ς22:2222π 226νο2Γιιε ΠοΙσπΠ52π

Ρτο Τι12οποπί2 Ρ2οθ:ττ. Ι. 6 ο. 8 ο.

2:οπί22·π22ιτ &παπ22απ2 222 Ι)οΙσπίσι22

:Ρἱἴεορι2222 22222222. ' Α Ι. 72.

Ϊ.Ϊ2Β2πι2ε 22222222 ΙΙΙ. πο2πιτι2ι· 22:Ι2ἰερἰβ

εορι22π Τ2ιτοπεπίξ2π 212! 0οπ2ροποπ

· - 2222222 ω.. εοφ ΒοΙεπίἱ εεε!εί2.2.

Ι. 222.“

Πί-ι22:2 εοπόο2ππ2τε. Ϊ. 2.92.. ό· β.7.

ΠΙῖ22τιτ2ὶ 22222 Γειίεΐεσοι·2πτ ποπ 2222

Ϊοἱνεπἀἱ. Ι. 2.92. ο!ε ραττἱο. εκμι

Ισπι25. Ι.2. 9 2. :α:Ι:122Μαι Γερι2Ιτιπ:ι

Ρτ2ν2222ά2. Ι. 2. 9;.

ννει!ωιι2πι2ε απ”. Π. 2.6.

2Μ2ιωω. 22.τεπ2φάορι2ε Κο2ο2π2

Βεπίἱε. Π. 8 6.

ν2Έπ2Ιο ειιτἰιἱερὶί-εοΡιιε Κοτοπ228ει2

δε. Ι.;8.Π. 228.

Μπι.. ατεπἰοΡὶίεορυε δσι2οπεπΠε.

Ι. 228.

νω........ :Ρ2ΐεορι2ε. Ι. 28.

πω. :ιτεπιερἰΓεοΡπε. Π. 2. 6.

Ψ2άο άε Ο2!νοπ2οπτε. Π. 2.62.

νΉόο ρτι·ίΒχτει·ε2τἀὶπ2Ιἰε. Π. 62.

Ψ«Ήω2πιιε α2222:ιε δ. Ποτ:22222. Π. 4.9.

2222112222... 22ΒΒ.ιε Μτι2ο22ε·τποι222Πο222.

Ι'. 22 6.4.δ.

2212121222... :ιΒΒ:ιε Τγτοπἱεπίῖε. Π. 6 4.

2. 6 2 . 2 6 7 .

ΥΜ!!οΙπ222ε :ιτε22Μ222:οπι25 Κεάοπεπ·

Πε ροί22:2 Ρ22οτ Μ8ῇο2ἱ$· Νοπ8Π€τ22.

Π. 4.8.

ν&2ΙΜπ222ε :2τεΒἰοΡἰίὶορι2ε δι·ποποι2

Πε. Π. 79. ΡοΠαι Κεπ2επΠε. 8ο.

νν2!Μπ2ι2ε ι;!σεεπ222ε 6ο ΑΙΒἰπεἰο. Ι.

22ο.

ΉΜΙΙ:Ι2πι23 ορ2ΐεοριιε ΑΒτῖι2οεπίἱε. Π.

2222..

νν21224ωω .ιτρ2Γεο22ι2ε Βήο2:επί2ε ἱπεει·

ώ 2:Μ12οπ2 Τοποπτ:22Πε 2πά22ερΞΓ

τομ 222 2:2ι22ο222ει2$ ποπ με ερὶἴεο

ρω. Ι. 272..

Ψν2ΙΙεΙ222πε ορ2ίΕοΕυπε βεποπ2222οπ

6682 ι 2 γ `Ι. Π9.

ννι!Ιο22πιιε φ2ΐοορι2ε ΡἰέἙ2νἰοπίῖε 222

4 παώ; εο22ε2Πο βΙει·ο2ποπωπο. 1.

7 2..

ννΗΙεΙ2πιιε ορἱΓεοΡι2ε Ρπαπείὶἰπιιε. Ι.

2.22.

νν2ΙΜπ222ε π2οπ22επι2ε (:Μει·ώεπί2ε

εϊε&22ε Ι)οΙο22Πε ορ2ΐεορι2ε , Μ! λ

(::ιρι2αϊοί)2Ιΐοι·ο2επΠ 2:2ΙΤ:2τυε, ω.

εο22ττ:2 2922222222 ΜΜΜ ίἰιΓεοροι·;ιτ

εΙοδΒοποπ2. Ι. 22 )·.

νν2Πο!ιπι2ε ‹Ιο Μοπτεἴοι·τἰ. Ι. 9 8,

ννίΠά2πι2ε τα Α228Ιοι·22πν Ι. 27. 6 2..

2. 2.6 .· εοπε2Πο Κοτοπ2:28επΠ 22222:

εΠ. Π. 2.4.2.

ννέ"ε!2πι2ε ΚοΠοπἱε Μωβ Π. 2.2 9 .

νν2ΙΜ2πιιε είε δοκώο. Π. 22.9.

νν2ΙΙ:Ι2πι2εΤ:2222:ι2εο2ποε. Π. 26.

νν2πποποευε ω... Β:22:ἀἱ&ἰ ιτρ2Γεο

ρἱ ΑΙετεπί2ε. Π. 72..

νν22το :2ι·επἱοΡὶΓεοΡι2ε Κοτο2π22μπ

δε. Π. η 9.

ννι2ΙΒήπι2ε ε; 2ιΒΒ2τε: δ. $ετ2522 ερὶΓ

εορυε()επο2π:2ποι2Πε. Π. 2.7.

Π22οκε Με 2.2.6... :1ι2Μεπι Β2·ἱτο

πω. Ι.2 ο9.

Εεε



Ειπα εουα2οπ:Μ

Ρ.Αιτι Ι.,4!. 8. Ιίωις. Ακνιιω α $πνιωΙΙΙ ωπέΐίσκο ίπ πώ ΙΜ .Πάρ
Διάί ορβοΙσσ με. 1οο. Κβ Ατ:ιβυπι ΡΙΚ. μ. άθΙ8 τω". ΙΜ!. 41. ἐκ μ".

δ;" :πιο 8η- @μ :οπο 86!. 1Μ8. ι”. Ι. η. ΜΒΜ Ια: (ῖοΙἱ2` Ρα·

“η Ι. η·.μ:Γοπαιιιὶ Ια ο ικτΓοπ:ιττω Β: . ιι,9.Ι.9. ΜΕκπτω ΩΣ: Βάπτι

απι. ΗΜ. Ι. η. μα: οικω Ιοεσ μοίο οικω. Ραδ. α”. Ι. π. σοηΙΞΙῇ

ΜΧ: εοιιςἰΜ ΕΞ!. 1.141. ό. Με: Ια: Με.

Ρ.αιι·ι·ι Π. με .η.Ι. ω; νΜω: @έα νἱνοτετ. Άι!. η. Ι, 3°_ Ποτά.: __ _ _

“ία που ήτο ό! αενἰτ. Κα. 2.3. Ι. π. ειι:Ητο Ιεδε ειι:Πο. ΗΜ. Ι. πω;;;

ΙΙΙ: δ νΙ:Μιμ_ Ρα. ε. 94.!. άι10$Ισε: «Μια.
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